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VOORWOORD

'I Is nu vijftig jaar dat de Dietsche W arande
werd geboren.
In die lange jarenreeks heeft ze heel wat meegeleefd van 's levens wisselvalligheden.
5oseph Alberdingk Thijm stichtte Naar in 1855.
Door wakkere vrienden geprezen en gesteund,
door bekroinen geloofsgenooten mistrouwd en geschuwd, door de anti-Roomschen bekampt en gehaat,
maar alleszins veel gelezen, werd A lberdingk's Warande 't gezaghebbend katholiek letter en kunstorgaan
in Holland.
Vier en dertig jaar ling stored de « chevalier
sans peur et sans reproche », in zijn tijdschrift voor
christelijk-cesthetische beschaving, houw en trouw.
Toen stierf hij, in 1889.
Maar zijn geest leefde voort.
Zijn broeder Paul was daar om de eer der Warande hoog to houden. De geleerde professor was ook
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een man van uitstekenden kunstzin : Ook hij immers
heette A lberdingk Thijm.
In 1904 wend het zijn beurt oin hierboven te
ontvangen't loon voor den goeden strijd.
A an onze lezers nu te oordeelen of de ziel der
Alberdingk's in de W arande bleej waren, of haar
bevruchtende geest nog waait door' s Meesters bloemhof
van- idealen voor God en Kunst....
't Is die geest, dien wij huldigen op dit jubileum
van de W arande.
De ziel der Alberdingk's, vaders en kinderen en
verwanten.
Die ziel, verliefd o1 de schoonheid in al haar
uitingen, maar vooral in letterkunde, beschavingsgeschiedenis en bouwkunst.
Is een schitterende veropenbaring dier ziel door
misten van dwaling orntogen, nog vertrouwen wij :
wat men ook zegge, wij wanhopen niet voor Karel
Alberdingk Thijm.
Aan de Alberdingk's en aan Cuypels dit huldenummer.
DE OPSTELRAAD.

#*#

*******************************

AAN A. J. ALBERDINGK THIJM
OPRICHTER VAN DE DIETSCHE VVARANDE

Steeds spruiten d'ouden stam weer nieuwe takken uit,
En tusschen 't jonge groen gaan staag de knoppen open,
Zoemt bij aan bij er rond en puurt een rijken buit
Aan zoetigheen, waarmee de bloesems zijn bedropen.
Steeds vliegen vooglen aan, aldoor van Noord en Zuid,
Die komen veilig daar in 't koele loof gekropen
En slaan hun trillers op : een waaier van geluid
Rondom uw kruin, o Boom, een durend lied van hopen.
Dien Boom hebt Gij geplant, nooit te vergeten Meester !
Dien Boom hebt Gij verzorgd, met roetend-troulAr geduld,
Hem gaaft Gij vruchtbaarheid, want immer zweefde Uw geest er :
Zwellende lentewind, van zwoele kracht vervuld !
0 geest des Meesters, blijf Uw ouden Boom omzweven :
Waai voort, o lentewind : waai voort, onsterflijk leven !
A. M. J. I.
s-Gravenhage.

BINNEWIERTZ, PR.
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Na het boek, dat A. J. vOor eenige jaren over Alberdingk Thijm heeft uitgegeven, is het overbodig een karakterbeeld van den nog altoos betreurden Meester te schetsen.
Want daar in dat rustig boek staat de ziel van den « vromen
kunstenaar » gansch en al uitgeschreven heel de binnenen buitenkant dier in-rijke en rijk-levende, rijk-gevende
ziele is er volledig geopenbaard : en wordt er meest gezien
in het juist-stemmende, vaak door ernstige kritiek getemperde, toch steeds door stil-bezonkene genegenheid warme
licht. Er ontbreekt menschelijker wijze al heel weinig aan
dit levensschilderij, dat na te etsen een even vaardige kunstenaarshand vordert als van wie zulk een wonder mozaiek
van kleur en lijn toch in de ontroerende glorie van het
alles-zegenende licht der schoonheid wist te vereenen.
Toch ontbreekt er iets in dat boek. Want hoe fijn en
juist gelijkend het beeld ook was, dat A. J. van Alberdingk
Thijm gaf, hoe nauwkeurig in trekken, hoe schitterend van
kleur, hoe bezielend in uitdrukking, hoe stralend van echtzielelicht, van wat waarlijk-meesterlijke behandeling, van
Welk diep-indringende kunstkrachtigheid het sujet was
enkel en alleen gezien in wel zeer edel en zeer verheven,
maar toch zuiver-menschelijk licht, en zoo geschilderd. De
bovennatuurlijke glans van den Godsdienst, van het Katholicisme, dat niet de glorie van het mooi-mensch-zijn overstraalt maar met die glorie ineenvloeit, en die glorie sterker,
in-krachtiger, dieper, gloeiender maakt, die bovennatuurlijke
glans was wel door den schilder, in wien herinneringen uit
de jeugd sluimerden en hem, schilderende, wakker werden
in de verte aangeschouwd, maar vrijwillig buitengesloten.
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Hij heeft het gordijn zijner menschelijke verstandskritiek
geschoven voor dit hem al te felle, schitterende, wellicht
pijnigende licht, zoodat, al kwam nu en dan, waar het
gordijn wat ijl en dun was, een straaltje van dat licht doorbreken, de voile gloed en warmte ervan op het beeld niet
werd gezien.
Want wat van Gezelle al zoo menigmaal is bewezen,
dat n. 1. zijn geloof een was met zijn leven en zijn kunst,
waarlijk een drieeenheid, die niet te scheiden viel : kan ook,
wel niet zoo schitterend-overtuigend, maar toch met voldoende helderheid bij Thijm worden aangetoond. Heel zijn
leven, niet enkel in die vurige, uitgestorte middenperiode,
vol geloofspolemiek en strijdvaardigheid, maar ook in den
bedaard-stillen ouderdom, zich enkel bijna tot kunstzinnigheid neigend, heel dat leven toch is een openbaar katholiek
leven geweest, een door inwendige kracht uitwendig bezield geloofsleven : en al de uitingen zijner ziel, zijn altoos
gemerkt met het Roomsch zegel, dat wel niet immer vol en
klaar stond afgedrukt, zoo nu en dan vaal, onafgerond was
gebleven, maar er toch immer door de hand van den meester was neergezet. Zelfs in den bekenden tooneelstrijd :
waar men de artikelen van L. Van Deyssel met die van
Thijm vergelijkt, voelt men dadelijk hoe de eerste reeds

aan het ongeloovig-worden was, de laatste echter in dezen
gevaarlijken strijd als katholiek gewaarmerkt bleef en
onaantastbaar.

Indien Alberdingk Thijm door geboorte en opvoeding
niet katholiek ware geweest, hij zou het behoudens Gods
genade — later, en mij dunkt reeds in zijn jongelingstijd,
geworden zijn. Hij bezat een te helder hoofd en een te rein
hart, dat zijn teer-fijne en mysterieus-gevoelige ziel aan de
overweldigend magnetische kracht der poezie van het
Katholicisme weerstand zou hebben geboden om redenen
van verstand of wil. Van natuur was hij Katholiek. Hij
ware in elke andere geloofsovertuiging indien hem, die
wijsgeerig aangelegd en doordringend denker was, een an-
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dere dan de kalholieke ooit overtuiging blijven kon ongelukkig geweest en onbevredigd.
Nu begint, volvoert zich en eindigt zijn leven, kalm en
rustig, door dat geloof onderwelfd, gestut, ommuurd, bekroond. Door dat geloof ligt dat leven dadelijk gereed : omgrensd en afgedeeld, niet enkel met zijn dagelijksch gebed,
arbeid en rust, maar in zijn gansch gebied, hoe wijd strekkend en hoe vertakt het met iederen dag zich vertoont.
Door dat geloof worden natuurlijke aanleg en talenten
dadelijk volledig in het werk gesteld. In volkomene tevredenheid, zonder eenige twijfeiing of angst. Thijm weet bij
het Licht van dat geloof, wat hij kan, wat hij wil, waartoè
hij werken zal en blijft. Fiij weet dat alles dadelijk beslist
en als een kioek man : en al weifelt hij in zijn jeugd bij
keuze van vormen of onderdeelen, in de voile kracht van
zijn leven staat hij, vast en sterk met zijn ontwijfelbaar-zeker
ideaal, zoo gekenmerkt en gekarakteristeerd dat ieder in
Nederland en daarbuiten hem alz66 kent en onderscheidt :
Potgieter hem vleiend waardeerend als vertegenwoordiger
van het « Hollandsch-Catholyke n, Mevr. Bosboom-Toussaint hem angstig-onthutst een « verschrikkelijk mensch »
vindend, elkeen hem wetend als Katholiek vOor alles.
En nu gaat het niet aan, om dat geloof, dat Alberdingk
Thijm levenslang -zoo machtig beheerschte en zoo innig
doordrong ; dat op al zijn arbeid een eigenaardig persoonlijk
merk drukte en aan zijn kunst zulk een bijzondere bekoor-

lijkheid schonk ; dat van heel zijn ziel de kern was en de
kracht, en aan zijn ziele-openbaringen de stuwende beweging gaf; dat heel zijn leven ten slotte zoo rein, onbesmet,
werkzaam en grout heeft gehouden : het gaat niet aan om
dat geloof op gelijke plaats te stelien met politick en letterkunde en het alzoo te verlagen tot een bepaalde maatschappelijke eigenschap, die Thijm bezitten kon of niet : een
maatschappelijke wet waarnaar hij zich wist te voegen of
waaraan hij zich kon onttrekken. Neen, ook al meent men
zelf bergen hoog boven dat geloof uit te staan, men moet,
wil men rechtvaardig blijven tegenover Thijm, dan maar
afdalen en klein worden met de kleinen, of anders komt
men tot uitspraken als deze, dat men in het algemeen van
Thijm's godsdienst zeggen kan, dat die meer cen poetische
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gemoedszaak dan de gevolgtrekking van een wijsgeerig
inzicht was, terwij1 onverholen wordt beweerd dat bij Thijm
nooit van diepzinnige godsdienststudie sprake is geweest.
Wat toch schitterend, dunkt me, wordt weersproken in zoo
menige proeve van lit urgische kunstbeschouwing, waaronder « De Heilige Linie » een eerste plaats inneemt. In al
die proeven komt Alberdingk Thijm toch waarlijk niet uit
als een geloovige leek, die alleen gevoed was met de milde,
zachte melk der kinderen, maar wel zekerlijk als een volwassen Christen, die man bleek in zijn geloof, krachtig en
sterk door vaste en gedegen spijze.En uit meerdere van zulke
geschriften blijkt overtuigend, dat voor Alberdingk Thijm
zijn geloof niet was een hoopvolle poetische droomerij over
vergankelijke werkelijkheden en onbegrijpelijke geheimen,
Welke droom straks vervuld en verklaard zou worden in een
zeer dichterlijken en voor poeeten zeer gezelligen hemel,
waar hij alles terug zou vinden wat hem persoonlijk op
aarde lief was geweest.
Dit is toch al te gemoedelijk voor een man als Thijm !
Neen, wij1 hij dichter was en droomer vol onvertaalbaar
heimwee, niet naar een volkomen-artistiek gezellig huis,
maar naar een eindeloos-volmaakt, oneindig vaderland, was
de Hemel voor hem hooger, rijker en schooner : en al de
geheimen, die bier Thijm's verstand evenmin als Welk
menschenverstand ook, kon doordringen, bleven juist door
dat geloof niet geheel onbegrijpelijk, maar werden hem in
het licht van dat geloof door de voorbijgaande dingen dezer
wereld verduidelijkt en verklaarbaar.

Veel meer dan uit Thijm's gedichten, die te weinig lyrisch
zijn en dan nog te veel worden gedragen door den bekenden
Roomschen rhetoricagalm dier dagen en daarom zeker geen
bewijs kunnen geven van oprechte meening, veel meer kan
men van Thijm's geloof de intensieve kracht, den diepen ondergrond, den wijden omvang,de hartelijke bezieling en fijne
doordringendheid kennen uit zijn novellistischen arbeid.
Wie b.v. zoo kalm en toch zoo ontroerend, zoo stil en Loch
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ingrijpend, een duister en bedroefd levensprobleem weet op
te lossen tot zulk een goddelijk-groote en schoone harmonie,
als daar op Paaschochtend Jacob de Wit en Marie Berteau,
bij het wisselen hunner blikken, hield geboeid en verrukt (I),
hij mag wel gerekend worden onder hen, voor wie het
Katholiek-zijn nog wat meer is geweest dan een zondagsche
mantel om er voegzaam de H. Mis mee bij te wonen ; voor
wie waarlijk dat Roomsch geloof was een levensbeginsel
en levenstroost. En om nog eens te noemen wat elkeen
kent : « Vondelsportretten » : wie niet heel en al de gangen
en verborgenheden der geloofsgenade kende, zou ook niet
het oogenblik van Vondel's bekeering zoo roerend hebben
kunnen voorbereiden en treffen. Welk bewijs uit deze
novellen des te meer klemt, wijl ons, voor fijner ontleding
ff evoeli b,
o- aan uitdrukkingsvoller vormen gewend, Thijm's
schetsen volstrekt niet dadelijk aangrijpen en overweldigen
door kleur of klank.
Doch daar is uit Thijm's novellistischen arbeid een
breeder en krachtiger bewijs te vinden voor zijn grootlevend geloof.
Er is oneindig veel iced geweest in Thijm's leven
leed door verlangen. Hij was een van die fijn-bewerktuigde zielen, die door iedere bekoorlijke aandoenlijkheid
telkens geroerd, door elke ongewone levenswisseling telkens
geschokt, immer door gewond blijven door het altijd prikkelende verlangen naar iets, wat niet van deze aarde is.
Een dier benauwden van hart was hij, die gekweld worden
door het oneindige.
Datzelfde vindt men min of meer terug in de helden en
vooral de heldinnen zijner novellen. Ze zijn meest alien
door iets noodlottigs gedrukt ; er is vaak in hun leven een
hopeloos-teleurgestelde liefde, een nooit vervulde en nimmer te vervullen droom : in hun ziel klaagt aldoor een zucht
die niet vrij mag opvliegen : die ziel blijft steeds geboeid
en ingehouden, afwachtend en uitziend. Overal is er, niet
hevig wel en niet al te hartstochtelijk, bezonken en gebonden, de teleurstelling van het wisselende leven, de onvol:1 Jacob de Wit. — de Schilder der grauwtjes in de f( Fransche Roomsche Kerk » te Amsterdam.
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daanheid over wat mooi is en goed, maar wat voorbijgaat :
het verlangen naar het nog ongrijpbare.
Hier hebt ge den blinden Organist van den Dom, die
zijn fantasieen met « een zachte, treurige melodie » begint,
en zijn verrukkingen plotseling eindigt met tranen, en heffende « zijne doffe oogen ten hemel, zegenende met de
voorste vingeren der rechterhand het klavier ». Dan die
gadeloos-teedere Magdalena van Vaernewijck met haar
ingehouden tranen en eindeloos-zuivere weemoedigheid :
een van die « lieve, geduldige en moedige harten, die, niets
voor zichzelven wenschen dan alleen, dat die enkelen (welke
zij liefhebben) hun een weinigjen genegenheid in ruiling
voor hunne geheele beminnende ziel zullen geven; die niets
van zichzelven denken, dan dat zij wel gelukkig zijn, hoe
weinig beteekenend, liefde gevonden te hebben die niets
in zichzelven beminnen dan de genegenheid, die door den
vriend voor hen gekoesterd wordt? » En naast Magdalena
komt haar heilige zuster uit vroegere tijden : Geertruide
van Oosten, die in leven en sterven « half-droef » zuchten
moet « ik wenschte naar huis te gaan ... Dan uit nederiger kringen de toch zoo verheven Jan Sinkel de Jonge, met
zijn onsterfelijke liefde en zijn aanhoudend gebed. « Nooyt
had ik God zo goed en zo ijverig gebeden, als toen ik nog
eenige hoop voedde.... Nu, dat bidden blijft dan ook goed,
al is mijn hoop in rook vervloogen. En nog heden ik
geef geen aalmoes, ik bid geen tientje van mijn paternoster,
of ik denk aan Geertje, en de waterlanders dreygen boven
te komen, en ik dank Onzen Lieven Heer, dat er een
eeuwigheid is. » Met dozen nog in stiller, edeler weemoed
de figuur van Jacob van Campen, den bouwmeester van het
Amsterdamsch Stadhuis, die « den Grooten der aarde
maar een zoeten eigen haard, zich
paleizen stichten zal
zelven nimmer ». En wie vergeet die slanke en blanke
Lea, wier harte, liefde gevende en ontvangende, toch bloedt,
en die heerlijk-onbevangene en heilige Cornelia van « het
Hof », met haar wondere mengeling van hooge ernst en
weemoedige scherts. En dan die lieve, blonde Marie
Berteau, als ze daar staat te schreien aan het doodsbed
van Neeltje, of als ze weemoedig ontroert bij den aanblik van St-Jozef, door Jacob de Wit geschilderd. Maar het
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meest en het best toch van alien, wiil Alberdingk Thijm ze
beiden het innigst lief had : Vondel en Tesselscha. Doch dat
weet ieder : en Eusebia is onsterfelijk :
« Eusebia, laat los ! gij trekt mij neder,
Die reede al uit den damp der waereld was. »
Toch niemand zal kunnen beweren dat Thijm's novellen droefgeestig zijn. Geen zweem van pessimisme is er
to ontwaren, Been zucht van zoogenaamde wereldsmart.
Integendeel : door al die schetsen waait de geurige, blije
lentewind van wel stil-gehouden maar toch voluitgemeende
en echt-hartelijke blijmoedigheid : over al die helden en
heidinnen, offerende en duldende, jubelt, wel niet laid
hardop, maar in snel-vliegende darteiheid, losjes-aantinkelend, een heldere zonnige lach. Ge zoudt het bij het eerste
gezicht gemoedelijkheid noemen : deftiger zult ge spreken
van humor — 't is, als ge dieper indringt en begrijpt, de
blijdschap en de levensopgeruimdheid van een kind.
Heel en al nu waren die novellen de weerspiegeling en
weergave van Alberdingk Thijm zelven. Hij was altoos
blijmoedig, niettegenstaande zijn veel en diep iced.
Mu moeten zij, die aan het geloofsleven van den Meester
niet de kracht toekennen, welke het rechtens bezat, bier
spreken gaan van idealisme en Thijm tegenover anderen in
voile glorie schilderen als een idealist bij uitnemendheid.
Maar de Meester zelf heeft het zich toch anders verklaard
« Gelukkig die geloof heeft!
Het is de gouden straal,
Die uit het Eden wemelt
In 't arme Tranendaal. »
Want idealisme zonder geloof is een huis zonder fundament, op zand gehouwd. Het staat vast, als het rustig is
rondorn, en de stormen liggen. Als we jong zijn en de
hartstochten sluimeren, wonen we veilig nog in het wankele
huis. Maar wee onzer, als de ziel wordt geraakt door het
feed der teleurstelling, door den vurigen, schroeienden adem
der hopelooze hartstocht wee onzer, als het leven langs
ons keen stormt en heeft afgerukt de schoonste bloesems
onzer liefde en ontworteld den sterksten steuneik onzer
hoop wee onzer als we dan ons blij moeten maken met
een idealisme zonder geloof, zonder Hemel en zonder
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God. Dan houdt wellicht een man als Potgieter zich staande,
trotsch doorarbeidend, maar niet gelukkig : altoos « de
teleurgestelde », eenzaam levende en met dat hopeloos
« to laat » op de lippen stervende. Dat Thijm zoo oprecht
blij bleef in leven en in kunst, is het krachtigst bewijs dat
hij waarlijk was een rechtvaardig man, die leefde door het
geloof.
Dat to wezen, is voor ieder mensch, dus ook voor den
kunstenaar, de meest waardevolle eer.
A. M. j. I. BINNEWIERTZ, PR.
s-Gravenhage, 4 December 1Q05.
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Weinige Nederlandsche familien hebben, is de laatste
honderd jaren, op het gebied der wetenschap en der schoone
kunsten, zulk een heerlijken, zulk een roemvollen naam
verworven als de familie Alberdingk. Zij is een dier bevoorrechte geslachteu waar de geesteskracht, de kunstzin, de
liefde tot het schoone to huis behooren en, als een erfdeel,
van ouders tot kinderen overgaan.
Eenige bijzonderheden over de leden dier familie en
hoofdzakelijk over den huiskring waar de twee eerste bestuurders der Dietsche Warande hunne opvoeding hebben
genoten en hunne natuurlijke begaafdheden ontwikkeld,
vinden hier hunne plaats.
Zij molten den lezer van het tijdschrift welkom zijn.
De bakerrnat der familie Alberdingk is het Weser
Bergland. Oorspronkelijk behoorde die streek tot het prinsbisdom Paderborn, doch in de xvi e eeuw veroverde Philip
van Hessen de bisschopslanden en deed de bevolking overgaan tot het protestantisrne.Daartoe behoorde ook de familie
die, volgens opzoekingen van J. A. Alberdingk Thijm,
sedert meer dan 400 jaar den eigennaam van Alberding (I)
voerde. (2)
(1) Van of 1773 schreef men den naam met gk.
(2) De meeste personen die in de kerkregisters der gemeenten Deissel en Langendahl zijn ingeschreven, worden
slechts bij hun doopnaam en dien van hun vader genoemd. Aan
de leden van het geslacht Alberding is het behoud als familienaam van dezen verlengden doopnaam Bens voorvaders uit de
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In den loop der xvir eeuw vindt men de Alberdings in
het rechtersambt en bij de gildedekens.
In 17o8 trad Jonas Alberding in het huwelijk met een
vermogende, katholieke wees, Anna Catharina Vilmar, uit
Herstelle, en reeds een paar maanden later stond aldaar in
het kerkregister te lezen : Conversus est ex Calvinismo
Jonas Alberding.
De drie zonen van dit echtpaar trokken naar Holland,
waar, door de uitwijking van katholieke burgers in de
xvie-xvne eeuw, veel plaats was ledig gelaten. De tweede
zoon, Hendrik, geboren in 171 9 , trouwde in 1751 de Amsterdamsche Poortersdochter Geertrui Klasen en werd hierdoor toegelaten tot den eed van Burger van Amsterdam.
De kleinzoon van dit echtpaar was Johannes Franciscus Alberdingk, vader van Jozef en Paul.
Bij dat merkwaardig figuur blijven .wij een langere
wijl stilstaan. De naam van Johannes Franciscus prijkt niet
in de rij onzer kunstenaars en toch verdient hij voor het
nageslacht bewaard te blijven. J. F. Alberdingk heeft
kunstenaars gevormd zijn voorbeeld, zijne woorden en
werken hebben in zijne kinderen de liefde tot het kunstschoon ontstoken, onderhouden en tot eene wonderbare
ontwikkeling gebracht.
Geboren in 1781, trad hij, op 21-jarigen leeftijd, in den
echt met de schoone Elisabeth Reydon, die hem een zoon (1)
schonk. Na haar overlijden (i818) huwde hij, in 1819,
Catharina Thijm, uit een oud-Amsterdamsch en katholiek
geslacht, dat aan Nederland een groot getal geestelijken
heeft gegeven. Zeven kinderen zijn uit deze verbintenis
ontsproten. (2)
vroege middeleeuwen waarschijnlijk da,ardoor verzekerd geweest, dat zij den Alberding bewoonden, een huis waaraan hun
naam was verbonden. Dit blijkt uit een verzameling van Langendahl-Deisselsche doop- en trouwakten.
(1) Theodorus, geboren in 1813, j 1878.
(2) Joseph, geboren in 182o, j- 1889 ; Lambert, geboren in
1823, t 1854 ; Dorothea, geboren in 1825 ; Paul, geboren in 1827,
figort ; Antoinette, geboren in 1829, - 1898 en twee op jeugdigen
leeftijd overleden kinderen.
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Als een blijvend zinnebeeld van de innigheid zijner
vereeniging met deze buitengewone vrouw vroeg hij in 1834
vergunning den geslachtsnaam zijner echtgenoote aan den
zijnen te verbinden. Dit voorrecht werd hem in 1835, voor
hem en zijne nakomelingen, bij koninklijk besluit verleend
en het 2 e quartier uit het wapen van Thijm ging in het
wapen van Alberdingk over. (I)
Ziehier de « Silhouette van Joh. Franciscus A. T. en
zijne Echtgenoote », geteekend door Dr. Cramer (de geneesheer der familie), die zich door reisverhalen en romans
bekend maakte.
Hij is een man van ranken lichaamsbouw en fijne cornplexie. Door een zonderling spel der natuur heeft zijn vow:hoofd, oog en kaakbeen eene buitengewone overeenkomst met
dat van Michel-Angelo. Hij is diep godsdienstig en een oprecht Roomsch-Catholijk. Hij is driftig maar goedig ; zeer gevoelig, maar uit het volstrekt niet in woorden, hij is voorzichtig,
vrees kent hij echter niet ; hij is strikt eerlijk en warsch van
alle kleingeestigheid ; hij kan zwijgen, maar niet veinzen ; hij
bemint de gezelligheid, maar is niet spraakzaam. Hij is evenzeer
thuis op het koopmanskantoor als in het kerk- of concertorkest,
en g-een vreemdeling in rijschool en wapenzaal. Hij is van de
strengste zeden. Hij is voor anderen toegevend en edelmoedig.
Om den wille zijner kinderen getroost hij zich de moeiten en
zorgen van den koopmansstand, waarvoor hij niet geboren
schijnt. Zijn plicht is hem een strenge meester.
Zijne echtgenoote herinnert in haar trekker de weduwe
van Louis-Philippe. Zij heeft een karakter van den hoogsten
adel. Van alle laagheid afkeerig is zij onbekwaam ooit eene

(1) J. A. Alberdingk Thijm, aan Wiens navorschingen in het
familie-archief wij deze aanteekeningen gedeeltelijk hebben ontleend, zegt hierover « Het is eene plompe dwaling te gelooven
dat het voeren van een wapen de prtensie van adel veronderstelt. VOOr dat het gebruik aan oude, aanzienlijke, hoewel niet
adelijke geslachten, een helm boven het schild hadden doen
aannemen, lag er niet in het schild, maar wel in dien helm eene
aanmatiging. In de xvi e , xvile en xvine eeuw nam in Holland
ieder die een ambt bekleedde een wapen aan.Geen schepen,geen
notaris zonder schild. Negen tienden van de Amsterdamsche
patriciers zijn op deze wijze aan hunne wapens gekomen.
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onwaarheid te zeggen. Zelden zag men dieper plichtgevoel.
Zij kan geheimen bewaren en maakt zich zelden aan kwaa.dspreken schul dig, heeft een levendigen geest, is vrij van alle
gemaaktheid en stelt belang in het wetenschappelijk leven onzer
dagen. Zij spreekt en schrijft gemakkelijk en gaarne Fransch.
Zij heeft gebrek aan modesmaak in kleederen (!) De opvoeding
die zij hare kinderen gaf, was uitstekend maar streng. Tot ont.
moedigens toe gaf zij hun den indruk dat al hunne hoedanigheden zeer middelmatig waren Zij heeft een verlichte en innige
godsvrucht en zelden was iemand meer offerwillig. Onbeperkt
is haar onderwerping aan Gods wil.

Johannes Franciscus was dan een man van strenge
zeden. Hij was stil in gezelschap en stijf in zijn voorkomen.
Hij was oprecht, matig, eenvoudig, moedig, sterk. Hij eerbiedigde de rechten van anderen maar wist ook zijne eigene
rechten krachtdadig te handhaven. Daartoe diende hem
eene meer dan gewone wilskracht. (I) De deugden die hem
kenmerkten wilde hij zijne kinderen inplanten. De opvoeding die hij hun gaf was de weerspiegeling van zijn
karakter zij was streng, te streng misschien. Zoo mochten
zijne zonen op twintigjarigen ouderdom nog niet buiten de
muren van Amsterdam gaan wandelen. Toch was die
strengheid getemperd door een zacht en vriendelijk gemoed
en door eene groote gevoeligheid voor alle uiterlijke schoonheid. Deze gevoeligheid was zoo oprecht dat het aan mismaakte menschen moeilijk was zijne gunst te winnen.
J. F. Alberding was een der aanzienlijke burgers van
Amsterdam. Hij was een der z. g. XL Poorters der stad en
der LX van het Kiezers-Collegie onder de staatsorde van vO6r
1848 en had zijne plaats op de lijst der 158 benoembaren
voor de Eerste Kamer (de Senaat), Toch liet hij zich nooit
in met politiek en wees alle benoemingen in hoogere staatslichamen van de hand. Hem ontbrak de diplomatische
(1) Een staaltje van die wilskracht : Alle dagen reed hij
voorbij een huffs, waar uit een achterdeur een hond op hem werd
aangehitst. Tweemaal Tied hij den eigenaar aan den hond bij zich
te houden. Toen het zelfde spel zich herhaalde greep Alberdingk
naar zijn zakpistool, schoot den hond nee'r, toonde het wederpaar van zijn wapen aan den meester en reed voort.
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bedrevenheid daartoe en daarenboven was hij wars van alle
staatsalmacht, voorstander van de aloude vrijheid der gemeenten en van het gildewezen, en hij voelde eenen afkeer
van meestal de regeeringsbeambten,vele ministers niet uitgesloten. Wanneer het echter sociale werken gold, laadde
hij gaarne de verantwoordelijkheid van het bestuur op zijne
schouderen.
Ondertusschen wist hij den tijd naar waarde te schatten
en te gebruiken. Hij was een bedrijvig koopman en een
ijverige beoefenaar der Schoone Kunsten.
De werk- en bewaarplaatsen van zijn oliehandel en
kuiperij alsmede het pakhuis en kantoor waren ver van zijn
woonhuis afgelegen. Daar werkte hij den heelen dag met
zijne zonen. In den zomer ten zessen, in den winter ten
zevenen kon men hem reeds op zijn kantoor vinden. Aan
zijn krachtig initiatief is de vlucht toe te schrijven die de
bereiding van « Verduurzaamde Levensmiddelen » niet
slechts in zijn eigen fabriek, maar door het geheele land
heeft genomen.
Toch waren die alledaagsche bezigheden niet bij machte
in hem den ingeboren aantrek tot hooger geestesleven uit te
dooven. Toen hij nog klein was vond men hem reeds « te
verstandig » hij stak altoos in zijne boeken en verdiepte zich
in de studie van toon- en teekenkunst. Later werd Horatius
hem gemeenzaam en legde hij zich vooral op de studie der
Romeinsche geschiedenis toe.Hierdoor wellicht heeft hij die
echte militaire strengheid die hem kenmerkte, aangekweekt.
De kunst beoefende hij om haar zelve. De ernstige
richting die zijn kunstvermogen nam is wel hoofdzakelijk
toe te schrijven aan het bedienen van het kerkchoor zijner
parochie. Medeoprichter van het genootschap 't V olmaakt
Akkoord, van de Maatschappij van Toonkunst, van het Muziekcollegie der Fransche kerk en van het genootschap Vriendschap en Toonkunst, is hij jaren lang in het bestuur dier
gezelschappen geweest. Hij heeft ook veel voor de tijdschriftpers geschreven, ofschoon meestal anoniem : muziekbeoordeelingen, (r) zedekundige en veeltijds satiriske bijdragen,
(1) Hij had langen tijd lessen in de compositie genomen en
tuchtigde de onbevoegde beoordeelaars der muzikale kritiek en
2
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zoowel in verzen als in proza. In een geestig opstel onder
den titel « Vow, weinig talent een groot traktement s, voelt men
de verontwaardiging gloeien van een edele ziel voor het
kruideniersoordeel en de kruideniershartstochten, die volgens hem, bij zijn natie, zelfs onder de aristokraten niet
zelden worden aangetroffen. Alhoewel het zwaartepunt
zijner werkzaamheid niet in de letterkunde lag had hij de
redactie overgenomen van een tijdschrift, De Alike Noach's.
Hierin liet hij geene gelegenheid voorbijgaan om voor de
zaak van godsdienst en strenge zeden op te komen.
Hij had met zorg den zin voor kunstoefening steeds bij
zijne kinderen aangekweekt en was nooit gelukkiger dan
wanneer hij ze allen om zich been had. Muziek en litteratuur
waren de atmosfeer waar men dan het gemakkelijkst in
ademde. (I)
de oppervlakkigheid waarmede de nieuwsbladen over kunst
spraken. Hij componeerde twee Missen, Variaties voor Piano
(te Parijs uitgegeven) en vele liederen, hechtte echter geen
waarde aan zijne composities.
(1) Hij schreef verzen en liederen om door de kinderen bij
familiefeesten te worden voorgedragen of voor hen zelven, b. v.
deze Albumbleitter :

I
Wilt gij gelukkig en tevreden
het doornig levenspad betreden,
leer dan ontberen om te smaken ;
gewen u vroeg aan 't zelfverzaken;
haak nimmer naar een aantal vrinden :
een enkle zelfs is schaars te vinden.
Zoek geen geluk in 't roembejagen,
't verbittert slechts de levensdagen.
Wees welgemoed bij 't plicht-betrachten :
dan kunt ge een blijde toekomst wachten.
2

Bij een kleine compositie, Muzikale Levensgang betiteld :
Dat 's levens vele dissonanten
voor u nooit onoplosbaar zijn,
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Zijn huis was een soort middenpunt voor kunst- en
letteroefening, een soort van Muyderslot, met het verschil dat
bij Alberdingk het zedelijke levee niets to wenschen overliet.
Didron aine, de beroemde Parijsche archeoloog, wijdt
aan het huis van Joh. Fr. Alberdingk Thijm de volgende
bladzijde in de Annales arckeologiques van 1856, D. XVI.
« Je me suis trouve la au milieu d'une de ces families hollandaises comme je les avais souvent revees.... yetais effectivement au sein d'une famille catholique, noblement estimee des
Calvinistes eux-memes, et qui se distrait des devoirs austêres
du negoce par le charme des sept arts liberaux, comme on aurait
dit au moyen age. — Le dimanche 6 avril, au soir, apres un
diner tout patriarcal, dans le vaste salon, oil presidaient les
parents entoures de trois fill, de deux Mlles et de deux amis, on
fit de la musique severe et dont la famille pouvait revendiquer
Ventiére propriete. Les paroles etaient de Joseph, la musique
appartenait a an plus jeune frere, Lambert, que la mort vient
d'arrker au premier tiers de la vie; le chant etait execute par
une sceur qu'un autre frere accompagnait au piano. Ce chant,
qui nous revenait du ciel par le magnifique organe de la sceur,
devait emouvoir un etranger, mais surtout cette famille si pieusement unie. Aux parois du salon le douloureux portrait du jeune
mort, de beaux dessins religieux, de vigoureuses aquarelles
temoignaient que les couleurs s'harmonisaient, dans cette noble
maison, avec la musique. »

men komt niet steeds met consonanten
nosh zonder sevens (*) aan 't 'efrein.
Ontmoet gij moeielijke gangers,
dan hoop ik dat een vriendenhand
door raad en hulp me rnag- vervangen
als ik, in beter vaderland
verplaatst, geen toonkunst meer kan kweeken.
Zorg dan dat 's levees
hoe ongewerki en afgeweken,
hereend, voleind' in Hartnonij.

.) Het septima-akkoord, wat in den becijferden Bas door een zeven wordt uitge
drukt.

(J. S.)
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In dit uitverkoren midden is het, dat Petrus Paulus
Maria Alberdingk Thijm werd groot gebracht en dat zijne
kinderlijke en dichterlijke ziel voor de eerste maal de
tooverkracht van het kunstschoone genoot.
Hij werd geboren te Amsterdam den 21" October 1827.
Van kindsbeen af vertoonde hij eene bijzondere voorliefde
voor alle kunstuitingen en eene sterke neiging tot hooger
wetenschappelijk leven. Na het onderwijs te hebben genoten
op de Hoogere Burgerschool verlangde hij verder te studeeren. De wil zijns vaders stond hem echter in den weg.
Er was in dien tijd, voor een katholiek geleerde, in Holland
hoegenaamd geen toekomst. Paul moest koopman worden
en werkelijk tot zijn twee-en-twintigste jaar, wanneer het
den vader onmogelijk was geworden, nog langer den zoo
duidelijken roep van zijn zoon tegen te werden, bleef hij op
het kantoor. Paul's weetgierigheid had gelukkiglijk tot haren
dienst eene buitengewone wilskracht. Tegenslag ontmoedigde hem niet, maar sterkte zijnen wil. En de jonge
kantoorbediende ondernam het door eene buitengewone
krachtsinspanning, door het opofferen van den tijd tot uitspanning en rust bestemd, de wetenschap op te doen, die
hij op normale wijze niet kon bekomen, en door eigen werk
aan te winnen wat de omstandigheden hem niet toelieten
op school te leeren. Jaren aaneen leidde hij dit afmattend
leven van verplicht buralist en vrijwillig student ; een
ander ware onder den last bezweken ; zijne roeping, zijn
volharding en de hoop op betere dagen hielden hem recht.
— In 1849 trok de vader zijn verzet in en Paul, nu bepaald
aan de studie gegeven, trad als leerling in het Athenaum
Illustre van Amsterdam.
Het A theneum Illustre, gesticht in 1632, was eene inrichting voor hooger onderwijs waar al de verscheidene vakken,
die tot het programma der Hollandsche Universiteiten behoorden, onderwezen werden. Zij werd in 1876 door den
Staat als Universiteit erkend. Vroeger hadden hare hoogleeraren niet het recht examens af te nemen en diploma's af
te leveren. Van 1849 tot 1857 volgde Paul Alberdingk daar
de lessen van wijsbegeerte, meet- en natuurkunde, Latijnsche, Grieksche en Nederlandsche letterkunde, oude en
nieuwe geschiedenis en Romeinsch recht en oudheden,
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alsmede een afzonderlijk college over Paedagogica. Van
1851 tot 1857 was hij ook ingeschreven als student aan de
U trechtsche Universiteit om er zijne examens te beproeven.
Daar was het dat hij in 1851 den titel van Magister der
Wiskundige Wetenschappen, en in 1853 dien van Kandidaat
der Wijsbegeerte en Letteren verwierf. Het gelijktijdig
beoefenen van twee zoo verschillende vakken toont ons
hoeverre de weetlust van den student reikte en hoe hij aan
eene zekere voorliefde voor de letterkundige studien immer
een trek naar meer positieve, nauwgezette wetenschap
paarde.
De kandidaat studeerde voort aan het Athenaeum onder
het geleide van zijn twee geliefkoosde meesters J. C. G. Boot
en M. des Amorie van der Hoeven, en bereidde eene
dissertatie voor over Cassiodorus en zijne Eeuw, die hem den
2I n December 1857 in Utrecht den doctorstitel bezorgde.
Op dit werk komen we later terug. Onder de 21 stellingen
die de kandidaat te dier gelegenheid te verc i edigen had,
willen wij er eene aanstippen die ons tevens de geaardheid
van zijn geest toont en bewijst dat reeds toen zijne esthetische grondbeginsels een vasten vorm hadden gevat. Zij
luidt : Acute et facete Paulus Delaroche, artis secentiors
praestantiam defendens, aid: « Il faut cesser de croire
que c'est seulement avec un nez grec, qu'on pout arriver
a la beaute ». (Lettre a un ami 1851.)
Ondertusschen wist de Amsterdamsche student den
tijd, dien zijne studien hem overlieten, te nutte te maken
voor zich zelven en voor anderen. Gehoor gevende aan dien
lust, dien drang tot het onderwijs, die zijne geheele latere
loopbaan kenmerkte. decide hij zijne wetenschap merle
waar de gelegenheid zich aanbood. Die gelegenheid vond
hij in de normaalschool, bestaande bij het katholiek underwijzersgezelschap, waar hij volgens een nog bestaand getuigschrift « bijna drie jaren (van Aug. 1855 tot Febr. 1858)
op gezette tijden met belangloozen ijver les gaf aan de
kweekelingen, tot volkomen genoegen van den Raad en met
vrucht voor de leerlingen ». Ook op muzikaal gebied
ijverde hij aanhoudend. Fen der zoetste herinneringen
zijner jeugd in latere dagen was wel de uitvoering van de
Missa Solemnis van Beethoven, die in de jaren 1848-49 tot
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achtmaal toe plaats had in Amsterdam, dank grootendeels zijn initiatief, zijne offerwilligheid en krachtige medewerking. (I)
In 1854 waagde zich Paul Alberdingk op het veld der zuivere letterkunde. Hij schreef een tiental novellen die, naar
de meaning van deskundigen, niet van letterkundige waarde
ontbloot waren en hem in dit yak eene schoone toekomst
lieten te gemoet zien. Zijn ernstige, bezadigde geest kon
echter daarin geene bevrediging vinden ; hij koos een ander
arbeidsveld : de geschiedenis. Cassiodorus was de eerste
vrucht zijner historische opzoekingen. Lange jaren, zijn
leven lang, zou hij op dat gebied blijven voortwerken, al
hield zijn later beroep van professor der Nederlandsche
Letterkunde hem soms langeren tijd op het nevengebied
van de Geschiedenis der Letterkunde.
Met het inzicht zijne kennissen uit te breiden, zich te
volmaken in de historische kritiek en tevens ook in den
kring der vakkundigen te treden trok hij in 't begin van 1858
naar Duitschland en studeerde achtereenvolgens aan de
Universiteiten van Bonn, Miinchen en Freiburg i/B. In
deze laatste stad ontmoette hij den man, die op zijne verdere
loopbaan een beslissenden invloed zou uitoefenen, Professor
GfrOrer. De geniale geschiedschrijver was toen in den vollen
bloei van zijne wetenschappelijke werkzaamheid. Hij had
pas het Protestantisme afgezworen toen Alberdingk zich
aanbood orn onder zijn geleide den weg der historische
riavorschingen te bewandelen. Hij vond in GfrOrer hetgeen
hij zocht, een door en door geleerden, doorzichtigen, waarheidslievende geschiedschrijver, ontdaan van de vooroordeelen tegen de katholieke Kerk, welke meestal de historici dier
dagen aankleefden. Leeraar en leerling waren weldra vrienden geworden. « Alberdingk heeft mij veroverd, zoo bekende
GfrOrer later,door zijnen kunstzin en door zijn sterk geloof ».
Het verblijf te Freiburg was beslissend voor Alberdingk's
toekomst ; hij kwam er de geleerdheid zoeken, hij vond ze :
hij vond meer, hij won de vriendschap van zijnen meester
en van dezes huiskring, en meteen de genegenheid van.
Gfriirers oudste dochter Emilia, die weldra zijne levens(1) D. W. 1895 bl. 3o5-6.
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gezellin zou worden en, als de sterke vrouw der gewijde
boeken, zijn steun in de talrijke wederwaardigheden, die
hij op zijnen weg zou ontmoeten.
Na zijn huwelijk verbleef hij een jaar lang in Roermond en kwam zich daarna in 186o te Leuven vestigen,
waar hij de bibliotheek der Hoogeschool tot zijne beschikking had. Ondertusschen had hij een werk van grooten omyang ondernomen : de geschiedenis der Kerk in de Nederlanden. Dit werk zou bestaan uit eene reeks levensbeschrij
vingen van groote mannen, rondom dewelke de belangrijke
feiten der kerkgeschiedenis zouden worden geschaard. In
1861 reeds verscheen te Leuven het eerste deel onder den
titel : H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden. Zes jaren later
verscheen het tweede deel, belangrijker dan het eerste :
Karel de Groote en zijne Eeuw. Beide werken zullen verdez
nader besproken worden.
Middelerwijl was Paul Alberdingk (1864) leeraar geworden aan het Atheneum en aan de Hoogere Burgerschool te Maastricht, om de geschiedenis der Middeleeuwen
en der Nederlandsche Letterkunde te onderwijzen. Naar
het scheen moest die benoeming, als eerste stadium van
eene wetenschappelijke loopbaan, hem gelukkig makers
hij mocht nu onderwijzen, zijne geliefkoosde vakken onderwijzen. Toch bracht zijn verblijf in de hoofdstad van het
katholieke Limburg eene bittere teleurstelling mede.Er waaide in het Maastrichtsch gymnasium in dien tijd een geest
van sektarisch liberalisme en onverdraagzaam protestantisme. Alberdingk was naar de meening der dweepzuchtigen
te openlijk katholiek, te vrij in zijn spreken, te onafhankelijk
in zijne houding. Men zocht hem te dwarsboomen, te
kleineeren, of te zonderen, zijn leven te verbitteren Dat hij
ondanks die kleingeestige tegenkanting zijnen plicht met
ijver en toewijding nakwam, bewijst de « Sehets der algemeene
Geschiedenis » ten gebruike van het middelbaar en gymnasiaal
onderwijs, welke hij als leeraar aan de hoogere burgerschool opstelde en in 1870 in 't licht gaf. In de voorrede van
dit schoolbook komen zeer merkwaardige bemerkingen voor
over de methode in het onderricht der geschiedenis toe te
passen.
In 1870 werd Alberdingk door de Bisschoppen van
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Belgie naar Leuven geroepen om er aan de katholieke
hoogeschool de geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde
te onderwijzen. Die benoeming, die verheffing was welkom :
hij was nu van de Maastrichtsche kabaal verlost, hij zou
nu in eene meer wetenschappelijke omgeving leven, hij
zou niet meer om zijne denkwijze gestoord noch minacht
worden.
Toch had zij eene keerzijde.
Te dien tijde was de leergang, dien hij geven moest
niet verplichtend, hij was van weinig tel, van weinig
aanzien. Dat griefde het hart van den vaderlandslievenden
hoogleeraar. Hoe kon het anders ? Hij was een geestdriftige
bewonderaar van de kunstschatten onzer oude Dietsche
letterkunde, hij wist welke glorierijke rol Vlaanderen had
vervuld in de geschiedenis der beschaving. En nu stond hij
in 't hart van Vlaamsch Belgie tegenover eene bijna onverstaanbare onverschilligheid jegens dit heerlijk verleden,
tegenover minachting van eigen schoon en eigen grootheid.
Zoo verre had het de verfransching gebracht! In menig
opstel, korte jaren na zijne aanstelling tot hoogleeraar, in
't Vlaamsch of in 't Fransch geschreven, klaagt hij bitter
over dien toestand en hij toont aan ,door een overzicht van
de oude Vlaamsche Letterkunde, hoe zeer de verfranschte
Vlamingen ongelijk hebben hun glorierijk verleden over
boord te werpen om hun wierook voor den Zuidergod te
branders. Die droeve toestand verbeterde eerst in 1876,
wanneer de nieuwe wet op het hooger onderwijs de geschiedenis van de letterkunde beider landstalen op gelijken
voet stelde.
Eene tweede keerzijde zijner benoeming was wel dat
Alberdingk nu zijn geliefkoosd gebied der kerkelijke geschiedenis eenigszins moest verlaten om een zijweg in te slam.
en zich bijzonder op de geschiedenis der letterkunde toe te
leggen
Later kwam hij nog dikwijls tot zijn oud gebied terug
en leverde nog menigen arbeid van historischen aard. Tot
de geschiedkundige werken van het tweede tijdvak zijns
levens behooren, buiten een grout getal, meestal kleinere
bijdragen in vele binnen- en buitenlandsche tijdschriften
verschenen, vooreerst de Vroolijke Historie van Ph. van M arnix,
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waarin hij den zoogezegden vrijzinnigen hervormer aan de
kaak stelt, en zijne studie over De Gestichten van Lietdadigheid
in Belgie van Karel den Groote tot aan de XVI e eeuw, die door de
Koninklijke Academie van Brussel bekroond werd. Beide
onderwerpen, alhoewel op zeer verscheidene wijze behandeld, zijn als brokstukken uit de Kerkgeschiedenis der
Nederlanden, die hij eens ondernomen had te schrijven.
Van een anderen aard is een kleinere, zeer vernuftige
studie getiteld : Les Ducs de Lotharingie aux X e el XIe siicles.
Zij heeft voor doel eenige twijfels over de volgorde dier
hertogen op te helderen. Al zijn de gevolgtrekkingen van
Alberdingk niet aangenornen geweest door alle latere yakrnannen, die hetzelfde onderwerp hebben behandeld, die
studie bewijst ons, dat zijn geest niet alleen lust vond in het
doorgrcnden van eene reeks bekende historische feiten,
maar ook gescherpt was om met nauwgezetheid en waren
kritischen zin de bronnen na te gaan, uit te pluizen en te
verklaren.
Ondertusschen was nu toch het hoofddoel van den
hoogleeraar bij zijne leerlingen de studie der nationale letterkunde aan te wakkeren en bij het Vlaamsche y olk in 't
algemecn de kcnnis der zoo lang en zoo treurig verwaarloosde Vlaamsche Letteren en kunstschatten te verspreiden. Dat doel beoogde hij in menig artikel, waarin hij de
voortbrengsels onzer vroegste letterkunde deed kennen, en
ook, wanneer hij in 1877 zijn Spiegel der Nederlandsche Letteren
in 't licht gaf. Dit handboek kort en bondig, maar op een
oorspronkelijke wijze geschreven, opgeluisterd met tal van
uittreksels uit den schat onzer letterkunde, moest voor zijne
studenten, voor het yolk in 't algemeen een ware Spiegel
zijn, waarin het de voortreffelijkheid van zijn verleden zou
weerkaatst zien (I).
Dezelfde gedachte bezielde hem, wanneer hij het hem
aangeboden voorzitterschap van het Davidsfonds aanveerdde.
Hij zag duidelijk hoe machtig veel zulke inrichting kon bij(1) Alberdingk was er echter nog niet meê tevreden. Hij had
de bouwstoffen verzameld voor een tweede, geheel omgewerkte
uitgave ad usum zijner studenten, en zelfs een gedeelte daarvan
reeds geschrevsn.
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dragen om den eerbied en de liefde tot de Vlaamsche taal
aan te kweeken en om den smaak van het yolk te louteren
in zake van kunst.
Ook vond hij geen arbeid te zwaar, geen offer te groot
wanneer het gold de nieuw gestichte maatschappij te doen
bloeien. Zijne beste krachten besteedde hij jaren Lang aan
dit werk. Na twee jaren bestaan telde de nieuwe instelling
sneer dan vijfduizend leden en bezat vertakkingen in al de
deelen van 't land.
Toch vond zijne opoffering het verdiende loon niet ; hij
ontmoette teleurstelling daar waar zijn inzichten en zijne
toewijding heel wat anders mochten verwachten. Voor wie
den man in den grond kenden, was die uitslag niet al te
zeer opvallend.
In zijne historische werken had hij zich een fijn, oprnerkzaam psycholoog getoond ; zelfs was hij voor anderen
uitstekend raadgever. Toch ontbrak hem de practische
menschenkennis, het beleid, de handigheid die noodig waren
om een talrijk vrijwilligersleger, met hoogere en lagere overbeden, die dikwerf van gedachte verschilden, en soldaten, die
sums ook luid de stem verhieven, in beweging te brengen en
zonder stooten of schokken tot den slag te leiden. Het inzicht,
het doel, de idee waren schier alles bij hem. Dit inzicht
was zuiver, dit doel was edel, die gedachte was verheven.
Met de duizend middelen en middeltjes die dagelijks dienen
toegepast te worden om, door het gedrang der gedachten
en de wrijving der meeningen heen, dit inzicht te verwezenlijken, dit doel te bereiken, die gedachte uit te voeren was
hij minder bekend. Baatzucht kende hij niet ; nevenbedoelingen waren hem vreemd en in zijn optimistische goedheid
dacht hij dat al degenen, die tot hetzelfde doel bijeenstonden, ook met dezelfde goede gevoelens bezield waren ;
en als het zoo was, dan moest ook de gewenschte uitslag de
gezamenlijke pogingen bekronen. Uiterst pijnlijk was
het voor hem op zekeren dag, tusschen zijne medewerkers
een zoogezegden vriend te ontdekken, die de zuiverheid van
zijne inzichten en de onbaatzuchtigheid van zijn streven
dierf in twijfel trekken. Zijn hart bloedde overvloedig en
lange jaren, ja, de wonde genas nooit. Hij zocht zijn troost
in bet geloof en in de studie en vergaf uit der herte, zooals
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het een christen betaamt, het iced hem aangedaan. De ondervinding echter had hem doen nadenken hij was voortaan voorzichtiger in het schenken van zijn vertrouwen.
Het was weer om aan onze meer ontwikkelde jeugd de
liefde tot hare taal in te boezemen en ook tevens hare eerste
stappen op het lettergebied gade te slaan en te geleiden,
dat hij in 1898, na het afsterven van den betreurden P.
Willems, het voorzitterschap van de studentenmaatschappij
Met Tijd en Vlijt aannam.
Alberdingk was meer dan zeventig jaar oud en was
reeds andermaal zwaar door ziekte beproefd geweest, als hij
dien last op zijn schouders laadde.Want een last was het toch
voor den grijsaard iederen vrijdagavond tweernaal den langen
weg of te leggen tusschen zijne woning in Kessel-Loo en de
vergaderzaal in de stad, en hier twee uren lang, omringd
door dikke wolken tabaksrook, de oefeningen, met steeds
gespannen aandacht, te volgen en to leiden. En toch altijd,
bij alle wetter, was hij op zijn post en vervulde er even gemoedelijk zijne plichten, geene gelegenheid latend voorbijgaan om loffelijke pogingen aan te wakkeren, om, waar het
nuttig was, te onderrichten. Den schat , van zijne ondervinding en van zijn uitgestrekte kennis op alle gebied stelde
hij ten dienste van de vergadering met eene bereidwilligheid
zonder weerga en tevens ook met eene spreekvaardigheid,
ja, eene welsprekendheid, die ieders bewondering afdwong.
Hier toch werd aan zijne offervaardigheid de verdiende
hulde bewezen en zijne wetenschap naar waarde geschat.
De geleerde professor heeft wellicht nergens een midden gevonden, waar zijn woord met zulke gretigheid werd aangehoord en zijn raad met zooveel goeden wil gevolgd. Hier
vond hij een kring van jonge lieden die zijn doel verstonden,
zijne pogingen waardeerden en die hem uit ganscher herte
waren toegenegen.
Alberdingk was vooral een man van den plicht, en de
overtuiging dat hij zijnen plicht had vervuld was voldoende
om hem recht te houden, spijts ondankbaarheid en tegenkanting. Toch kwam die warme toegenegenheid zijner
geliefde maatschappij te goeder ure. In menige omstandigheid en bijzonder bij het aanbieden van zijn gesteendrukt
portret, gaf zij zich lucht en bracht hem het bewijs dat het
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zaad door hem met kwistige hand gestrooid op goeden grond
was gevallen. Die waarneming was hem een steun tegen de
afmatting van den ouderdom, eene verkwikking, eene vreugde
in 't midden der lichamelijke beproeving : zij was de zonnestraal die zijne laatste jaren,zijne laatste dagen vervroolijkte.
Wij hebben boven getoond hoe Paul Alberdingk
opgroeide in eene omgeving waar de kunst in hooge eer
stond en met liefde beoefend werd. Hij zelf was in dat
opzicht niet de minst bedeelde van den huiskring. Begaafd
met een fijn kunstgevoelen, met een aangeboren zuiveren
esthetischen smaak, droeg hij van kindsbeen of in zijnen
boezem de geestdrift van een waren kunstminnaar voor
elke uitdrukking van het schoone. De toonkunst had
de voorkeur bij hem, doch geen enkele vorm van het
kunstschoon liet hem onverschillig. En hij vergenoegde
zich niet, gelijk zoovele andere zoogezegde liefhebbers,
met in 't voorbijgaan de edelheid, de voortreffelijkheid van
een of ander meesterwerk te genieten, hij ging de kunstgewrochten opzoeken in afgelegen steden en dorpen, in
openbare en private verzamelingen, in algemeene en bijzondere tentoonstellingen. Hij bestudeerde ze op stelselmatige
wijze, verdiepte zich in hunne ontleding en eigende zich
ook de kunsttechniek toe in al wat noodig is om over een
werk een gegrond en zeker oordeel te kunnen vellen. Hij
las regelmatig al de bijzonderste werken die over esthetiek
verschenen, doorgrondde de wijsgeerige stelsels over de
natuur van het schoone, vorschte de wetten van het schoone
na, bijzonder acht gevend op de betrekkingen die bestaan
tusschen kunst en zedeleer. Alzoo had hij voor zich zelf
een gansch stelsel opgebouwd.
Ondertusschen bleef het bij hem niet enkel bij genieten
en bespiegelingen : ook op dit gebied voelde hij er zich toe
gedreven de vruchten van zijne studien en overwegingen
bekend te maken, de ware en zuivere kunstbegrippen te
verspreiden zoo veel en zoo verre hij kon, en ze in verscheidene vormen onder al de klassen van het yolk doen door te
dringen. In zijne jeugd reeds zagen wij hem werkzaam op
dit gebied. Doch nadien was de jonge geleerde lange jaren
in zijne historische studien verslonden, en bleef hem
weinig tijd over om aan kunst te doen.
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Later bracht hem het leeraarschap tot zijne geliefkoosde bezigheid terug. Zijn oordeel was toen gerijpt, zijn
wijsgeerig stelsel over kunst en kunstuitingen was voltrokken en stond vast. Dan begon ook een nieuw bewegen in
die richting. Want ja, hij had een aposteihart. Hij kon zich
niet vergenoegen de waarheid te kennen, hij wilde ze ook
door anderen gekend zien en om dit edel doel te bereiken
vond hij geene moeite, geen opofferingen te zwaar. Het
deed hem hertzeer te zien dat in de meeste scholen de wansmaak troonde en dat er bij het Yolk zoo vele valsche kunstbegrippen als klinkende inunt werden aangenomen.
Zijne gedachten over kunst begon hij vooruit te zetten
in zijne lessen, ook in andere voordrachten, verder nog in
vlugschriften van het Davidsfonds, in de Dietsche Warande,
die toen nog in Amsterdam verscheen, en in andere tijdschriften, telkens de gelegenheid zich voordeed. Dat was
niet genoeg. Hij had een beteren, een krachtigeren tolk
noodig, een tolk die aanhoudend tot zijnen dienst zou staan,
om zijne gedachten en beginselen over kunst voor te staan
en te verdedigen, zijne kennis aan het kunstminnend publiek mede te deelen en ook om desnoods luide de stem te
verheften tegen al het mismaaksel dat men ten onrechte
onder den naam van kunstvoorwerpen in het heiligdom
van het schoone zocht binnen te smokkelen. Die tolk was
de Dietsche Warande sedert hij er in 1888 het bestuur van
overnam.
De Dietsche Warande, tijdschrift voor kunst en zedegeschiedenis, werd verdeeld « in zoo vele vakken als men gewoonlijk schoone kunsten telt n, het omvatte de kunst in
al hare uitingen « waartoe natuurlijk de letteren behooren ».
« Wij begroeten en huldigen, zoo staat in de voorrede, het
kunstschoon, waar men het ook vinde, de schoonheid der
kunst in alle hare uitingen, dat is : de schoonheid van het
geschapene, dock door den geest des kunstenaars opgevat, door de
beweging van zijnen wil als 't ware gecristalliseerd wedergegeven. » En verder : « Het eenvoudigst voorwerp, den
bewonderaars der zoogenaamde objets d'art nauwelijks eenen
oogslag waard, behoort tot het kunstg,ebied. »
Door middel van zijn tijdschrift begon Alberdingk zijne
zending te vervullen. — Het lag niet in zijnen aard lange
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theorieen over kunst uiteen te doen ; mijns wetens heeft hij
nergens zijn esthetisch stelsel als een volledig geheel neergeschreven. Zelfs in de Dietsche Warande, die voorzeker, in
Karen samenhang, de volmaaktste uitdrukking is van zijne
bedrijvigheid en van zijne meeningen en gedachten op alle
gebied, heeft hij slechts bij gelegenheid de grondbeginsels
van de kunst behandeld. Het stelsel toch stond klaar en vast
in zijn brein. Op iedere bladzijde van het tijdschrift vindt
men er de toepassing van, in de voorreden, in tal van artikels over kunstenaars en kunststukken, in de regelmatige
verslagen over de tentoonstellingen, in de mededeelingen,
in een oneindig getal van boekbeoordeelingen, in bijna
iedere paragraaf van den omroeper.
Hij onderricht waar hij kan, vermaant, berispt, hekelt,
spot, naarmate de omstandigheden het vereischen. Geene
gewichtige gebeurtenis der kunstbeweging ontsnapt aan zijn
oog ; day, voor dag volgt hij haren voor- of achteruitgang,
moedigt de opkornende talenten aan, roept de verdwaalden
tot den waren weg terug, velt zijn oordeel over al de gewrochten wier verschijning eenigen ophef maakt in de
kunstwereld. Overal, in alle vormen hooren wij die gedachte weerklinken, die als de samenvatting is van geheel zijne
theorie : de kunst in alle hare uitingen moet waar zijn,
oprecht, duidelijk, natuurlijk. — Dit is, mijns inziens, de
groote en blijvende verdienste van Dietsche Warande onder
Alberdingk's beheer, dat gouden hoofdprinciep der ware
kunst altijd en overal te hebben verdedigd en vooruitgeholpen.
Gedurende twaalf jaren besteedde Paul Alberdingk zijne
beste krachten aan het tijdschrift. Aan zijne wilskracht en
onbaatzuchtigheid heeft de Dietsche Warande haar voortleven
te danken. Langen tijd was het getal harer inschrijvers onvoldoende ; het rechthouden van bet tijdschrift eischte aarizienlijke geldoffers die voorzeker den bestuurder zwaar
vielen. Toch hield hij kop, de gedachte moest zegevieren.
In Januari 1901 werd Het Belfort in de Dietsche Warande
versmolten. Alberdingk zag of van het beheer om nog enkel
in den rand der opstellers te blijven. In den afscheidsgroet
aan zijne lezers drukt hij de hoop uit dat de vrienden aan
het veranderde tijdschrift zullen getrouw blijven « zoodat
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binnen weinige jaren het feest mope gevierd worden van
het vijftigjarig bestaan der Warande, reeds in 1855 gesticht » .
Hij zelf zou dit feest niet meer medevieren. De Meer had
hem vroeger rijp gevonden om de kroon van den goeden
strijder te ontvangen. In dit jubeljaar echter gedenken wij
met eerbied, met aandoening en diepe erkentelijkheid den
man aan wiens moed en offerwilligheid de Warande Naar
voortbestaan schuldig is.
Paul Alberdingk maakte deel uit van de Koninklijke
Vlaamsche Academic sedert hare stichting : hij was steeds
ook een harer getrouwste en ijverigste leden. Wanneer de
laatste ziekte hem reeds had aangegrepen en zijne krachten
bijna uitgeput, wilde hij nog, tegen wil en rand zijner huisgenooten in, de langt--; refs naar Gent ondernemen om de zitting
bij te wonen. Iij nam een aanzienlijk deel aan al hare werkzaarnheden, zoo in de algemcene zittingen als in de vergaderingen der bijzondere commission. Tusschen de bijdragen
die van hem in de uitgaven der Academic verschenen zijn,
stippen wij de volgende als de bijzonderste aan : eene tamelange en zeer merkweerdige studie over de Faustsage t7i
de N ederlandsche Letteren ; twee belangwekkende redevoeringen
De kunst een steun van den troon en over de Duidelijkheid in de
Kunst, waarin hij zijn geliefkoosd onderwerp behandelt; de
uitgave van een ouden tekst : Kalender en gezondkeidsregels der
XIIIe eeuw, de Levensschetsen van Joseph Alberdingk Thijm,
W . Brouwers en H. E. Moltzer, de laatste belangrijk voor
de kennis van Alberdingk's credachten over kurtst, en eindelijk Jets over de Middeleeuwen.
Al die bezigheden waren nog niet voldoende om zijn
werklust te verzadigen. Hij had voor leuze gekozen « rust
is roest » en aan die leuze bleef hij getrouw tot als de pen en
het boek hem uit de handen Talrijke tijdschriften
van het binnen- en het buitenland, ja menige dag- en weekbladen ontvingen van zijne hand, op min of meer regelmatige wijze, mededeelingen over kunst en letteren. Ook aan
vele congressen nam hij een werkzaam deel, en deed er de
overtuiging op dat wetenschappelijke bijeenkomsten in
den regel weinig vruchten dragen, (1) bezocht zooveel.
(1) D. W. IV. bl. 600.
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mogelijk de tentoonstellingen van kunstwerken, was tegenwoordig op de groote muzikale uitvoeringen en onderhield
ondertusschen nog eene vaak drukke briefwisseling met
geleerden, bijzonder van Duitschland. Het ware te lang hier
in verdere bijzonderheden te treden, maar stout durven we
zeggen dat geen oogenblik van zijn bestaan in het nietsdoen
vrijwillig verloren ging. Zijn verlof, ja de korte noodzakelijke uitspanningsuren, wist hij nuttig te maken om iets
voor zich zelf aan te leeren of om zijne wetenschap aan
anderen mede te deelen. Rust heeft hij op aarde niet
gekend. Zij zal hem des te zachter zijn in het andere leven.
Den in Februari 1904, werd de onvermoeibare arbeider aan
het werk en aan de liefde der zijnen ontrukt na eene zware
ziekte die hij met een voorbeeldig geduld en waren christelijken heldenmoed gedragen had.

In de voorgaande bladzijden hebben wij getracht in
breede trekken de loopbaan te schetsen van onzen betreurden collega. In de volgende stellen wij ons voor de bijzonderste uitingen van zijn wetenschappelijk leven van nabij te
beschouwen en zijne werkdadigheid als geschiedschrijver,
als estheticus, als professor na te gaan. Ook van de private
deugden van den man moeten wij een woord zeggen.
Wonder mag het schijnen, bij het eerste opzicht, dat
Alberdingk aan meest al zijne historische werken, den
bescheiden uiterlijken vorm heeft gegeven eener levensbeschrijving. Ik weet niet of hij zelf in zijne geschriften de
reden daarvan heeft aangeduid. Die reden toch bestaat en
is van tweeerlei aard.
De eerste is eene pedagogische. Altijd en overal waar
Alberdingk onderrichtte, met het woord of met de pen,
werd een gedachte, de hoofdgedachte op het voorplan gebracht en scherp afgeteekend : rond de gedachte kwam zich
al het overige scharen, zooniet als bijzaak dan toch als
ondergeschikt deel. De hoofdgedachte moest vooruitkomen,
schitteren, stralen schieten. Had hij nu, om meer te bepalen, de geschiedkundige feiten van eene eeuw, van een
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bepaald tijdperk te verklaren, dan groepeerde hij die feiten
rond den man die, naar zijne meening, het best de gedachten, de beweging, de werking van die eeuw verpersoonlijkte.
Eene tweede reden ligt in den aard zelf van den man.
Reeds voor hij in aanraking kwam met GfrOrer, den menschenkenner, had hij eene neiging tot de karakterstudie,
tot de fijne psychologische ontleding van het doen en het
denken dier mannen die een gewichtige rot hadden gespeeld
op het gebied van staatkunde, letteren, kunst of wetenschap. Onder zijne kleinere opstellen heeft men, buiten
de levensschetsen die hij, zoo te zeggen plichtmatig als
lid der Vlaamsche Academie of als hoogleeraar schreef,
menige belangrijke biografieen, waarvan er eenige van groot
gewicht zijn om den schrijver zelf te leeren kennen in zijn
handelen en denken. Als bijzonderste wil ik aanhalen de
studie over Vazon, evéque de Liege et son temps, drie artikels,
waarvan een in 't Fransch en twee in 't Duitsch, over zijn
lievelingsdichter Vondel,verder nog bijdragen over Conscience,
Rodenbach en Guido Gezelle, dan studieen over de geschiedschrijvers Gfr Orel/ en BOhnier en eindelijk een zeer lezenswaardig opstel over zijn vriend, den verlichten en wakkeren
kenstminnaar August Reichensfierger.
In zijne eerste proeve van historische studie, Lets over
Magn. Aur. Cassiodorus Senator en zijne e- w, wil hij « eenen
enkelen steen toebrengen aan het ol,iiizende gebouw der
middeleeuwsche geschiedenis, wier toekomstig karakter toch
reeds voor Karel den Groote zichtbaar wordt » (i). Het is
de eerste schakel van de ketting zijner historische werken.
Meer bepaaldelijk heeft hij voor doel « ten eerste, met
Cassiodorus in de hand, het karakterizeeren van de eeuw,
waarin hij leefde en de personen, die er zich in deden kennen; ten tweede, met Cassiodorus in den geest zijne werken
te overzien, te bespreken en te beoordeelen » (2). — De eeuw
van den Romeinschen staatsman trok hem aan. De Germaansche volkeren hadden zich in Westelijk Europa nedergezet ; een nieuw tijdperk begon voor de oude wereld, « tijdperk waarin zooveel groots en schoons plaats had, al blinkt
dat ook als de metaalerts door ruwe aard omgeven » (3). Ja
(r) Blz. X. — (2) Blz. 1. -- (3 , Blz. IX.
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de nieuwe volkeren waren ruw, maar zij verdienen den
naam van barbaren niet. Alberdingk drukt op hunne deugden, hunnen natuurlijken aanleg.
Ook de figuur van Senator trok hem aan, zijne vroom.heid, zijne geleerdheid, zijne uitstekend beschaafde omgeving. Cassiodorus, de christen staatsman, was « de schoonste
uitdrukking van den godsdienstigen leek » (1), een waar
ideaal voor zijnen vromen,geleerden,uitstekend beschaafden
biograaf. Deze bekent,de woorden van Virgilius ontleenend,
in zijne voorrede (2) : « 'k heb gestreefd om mijnen held als
eenen overwinnaar in zijne eeuw te doen roemen door alle
monden ». Dit is wellicht eene fout welke men den jongen
geschiedschrijver kan aanwrijven de levensbeschrijving
neemt hier en daar te veel den uiterlijken vorm aan van
eene bepaalde lofrede. Overigens munt het werk uit door
eenen diepen waarheidszin, door eene grondige en ernstige
kennis der bronnen, door eene klare en heldere voordracht.
Bij de studie van zijn onderwerp heeft Alberdingk duidelijk
ingezien hoe valsch zekere begrippen waren, welke in al de
schoolboeken als onaangevochten waarheden rondslenterden. Dat moest hem van het hart. Onverdiend is de minachting aan de barbaren en aan den gothischen stijl, onverdiend ook de ophemeling aan de herleving van het heidendom
in de christene tijden, aan de Renaissance en hare werken te
beurt gevallen. Later zullen nog menigmaal die gedachten
onder zijne pen terugkomen.
Wanneer in 1861 de H. Willibrordus, A15ostel der Nederlanden verscheen, had de schrijver reeds den invloed van
GfrOrer ondergaan, en die invloed is er duidelijker in te
kennen dan in eenig ander zijner volgende werken. In die
studie beschrijft hij ons den toestand der Kerk in de Nederlanden in de tweede helft der zevende eeuw en in de eerste
hea der achtste. Willibrordus werd uitgekozen als middenpunt der gebeurtenissen « omdat men vooral in zijn leven
eene verscheidenheid vindt van eigenaardige voorvallen die
tegelijk bijzonder belangrijk zijn voor de Nederlanden ».
Ondertusschen behandelt hij daarin hoofdzakelijk de onderlinge betrekkingen tusschen het Frankische hof en de
(1) Blz.

20. - (2)

Blz. XI.
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geloofszendelingen, waarvan zich enkele op de wereldlijke
macht der Pippijnen, andere op den Heiligen Stoel steunden. Niet alleen Willibrordus, ook Amandus, Eligius, Suidbertus, Lambertus, Wulfram komen aan de beurt. De schrijver drukt er op dat de Pippijnen het nationaliteitsgevoel
der Duitsche stammen bestreden, terwij1 de Pauzen dit
gevoel in de hand werkten.
Karel de Groote en zijne Eeuw (741-814) is de voortzetting
van Willibrordus. Het is op geschiedkundig gebied het uitvoerigste en zeker het beste wat Alberdingk heeft voortgebracht. De kring die hij voor dien arbeid heeft getrokken
is uitsluitend de werking der laatste Pippijnen en van Karel
den Groote in de H. Kerk voor te stellen » (1), « hunnen
invloed op de uitbreiding des Christendoms en der kerkelijke Hierarchie ». (2) Hij steunt op reeds gekende bronnen,
doch menig-maal, in de opvatting der gebeurtenissen, verlaat
hij het spoor zijner voorgangers, en geeft aan teksten en
feiten een gansch nieuwen uitleg. Merkwaardig is vooral
de schrandere oplossing die hij voorstelt van de schijnbare
tegenstrijdigheden die in Eginhards verhaal van Karels
keizerlijke kroning voorkomen. Dit verhaal toont ons van
de eene zijde dat Karel, voor de kroning, die eer verlangde
en daarna zijde keizerlijke waardigheid op hoogen prijs
stelde van de andere zijde zegt het ons dat de groote
koning door de kroning verrast, ja, op onaangename wijze
getroffen werd. Hoe die tegenspraak overeenbrengen ?
Alberdingk onderzoekt met veel scherpzinnigheid de teksten
en de omstandigheden die de kroning omringden en komt
tot het besluit dat Karel misnoegd was niet om de kroning
zelve, maar omdat zij door 's pauzen hand voltrokken werd.
Die nieuwe uitleg maakte ophef en werd door een groot
getal deskundigen gedeeld. Het geheele werk toont
ons eene nauwkeurige kennis der bronnen, een helder
doorzicht in de beteekenis der daadzaken en daarbij de
noodige behendigheid om bronnen en daadzaken in verband
te brengen. Ook werd Karel de Groote, nog meer dan
zijn voorganger Willibrordus, op zeer gunstige wijze onthaald door de geschiedkundigen, bijzonder in het geleerde
(1) Bl. 542 — (2) Bl. VI.
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Duitschland, waar Alberdingk's wetenschap hooger gewaardeerd werd dan in zijn eigen vaderland. Algemeen
werd erkend dat de schrijver met zijn onderwerp volkomen
vertrouwd was en het ook op voortreffelijke wijze had behandeld. Beide werken werden in het Duitsch vertaald.
Het zal niet van onpas zijn hier de lofwoorden aan to halen
door eenen vakman van eerste gehalte, Godefroid Kurth,
neergeschreven in een artikel aan onzen betreurden vriend
gewijd (I). « I1 faut reconnaitre qu'Alberdingk Thijm a rendu
de grands services chez nous a la connaissance du haut
moyen-Age que son Saint Willibrord est la meilleure etude
que nous possedions sur ce fondateur de la civilisation
neerlandaise ; que son Charlemagne, auquel Waitz a rendu
hommage (2), compte parmi les meilleursouvrages consacres
a cet ecrasant sujet que son memoire sur les Institutions de
Bienfaisance en Belgique, couronne par l'Academie royale, et
trop peu lu chez nous, est un precieux repertoire de renseignements inedits ou peu connus sur l'histoire de la charite;
enfin que dans le reveil neerlandais qui est un des si beaux
aspects de la vie intellectuelle de notre pays, ii a ete sinon
un initiateur, du moins un des plus vigoureux ouvriers du
progres ».
Zijn bekroond werk De Gestiehten der Liefdadigheid in
Belgie van Karel den Groote tot de xvi e eeuw, kan beschouwd
worden als een hoofdstuk uit de latere Geschiedenis der
Kerk in de Nederlanden. Het staat alzoo in nauw verband
met de voorgaande, al is het dan ook van minder algemeenen
aard. Zoo talrijk zijn de feiten daarin aangehaald dat zij
haast de hoofdgedachte zouden uit het oog doen verliezen.
Het is dan ook bijzonder als verzameling, als « repertoire »,
dat het werk aan de historievorschers van 't grootste nut
kan zijn.
Van een heel anderen aard is Alberdingk's Vroolijke
historie van Philip van. Marnix, die in 1876 verscheen als uitgave van het Davidsfonds. Het is eigenlijk geen werk van
historische opzoekingen, het is eene « zedeschets opge-

(1) Archives Belges, 1 904 , iv 2, bl. 52.
(2) Deutsche V erfassungsgeschichte, 2 e Aufl., Bd. III, bl. 340.
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dragen aan al de bewonderaars van Marnix », de beoordeeling van een leven, van een man die in onze geschiedenis
der xvie eeuw eene gewichtige rol heeft gespeeld, en daar
nu die rol noodlottig was aan Kerk en Staat, zoo is het
natuurlijk een aanhoudende geeseling van Marnix' handel
en wandel, leven en streven. —Die satire werd uitgelokt door
twee werken bekroond in eenen prijskamp voor eene « populaire geschiedenis van Philip van Marnix », uitgeschreven
door de « Olijftak » van Antwerpen. Dc schrijvers dier
werken leden aan « Marnix-ziekte » of « Marnix-zucht ».
Zoo wilde dan Alberdingk den man in zijn ware daglicht
stellen, het Licht dat ons toestraalt uit zijne volledige werken
en. uit zijne handelingen. Marnix was een held geworden
in de oogen der hedendaagsche vriidenkerij. Van het standpunt der moderne begrippen van vrijheid uit, toont de
schrijver wat al onverdraagzaamheid, wat al dweepzucht er
stak in de handelingen van den heeten Kalvinist. Marnix
was heel wat anders dan een vrijdenker. Dat wil de schrijver
aantoonen en hij bereikt zijn doel ten voile de bewijzen
zijn onwederlegbaar. Zijne zweep is soms wat zwaar, maar
de slagen die zij toebrengt zijn doodend. De faam van
Marnix als vrijdenker is er onder gebleven.
Ludwig Pastor, de wereldberoemde schrijver van de
Geschiedenis der Pauzen, die eens to Leuven Alberdingk's
leerling was, en steeds voor zijns meesters wetenschap en
« anregende » lessen de grootste achting koesterde, heeft
aan de Vroolifke kistorie eene merkweerdige bijdrage gewijd
in de Historisch-lolitische Bliitter (1\iiiinchen 1876). De groote
verdienste van het werk, zegt hij, ligt hierin dat Alberdingk,
de eerste, het leven van Marnix heeft behandeld zooals het
behoorde. Terwijl al de vorige biografen den kalvinistischen
held beschouwden van uitsluitend nationaal Belgisch standpunt, brengt onze geschiedschrijver hem in zijn waar midden, in den breeden kring der Westeuropeesche godsdienstpolitick, in den grooten kalvinistischen bond waarvan
Marnix een lid, en Frederik III van de Palts de staatkundige hoofdman was.
Wij hebben het reeds gezegd, ais geschiedschrijver was
Alberdingk een discipel van zijn meester en vriend GfrOrer.
Door hem was hij gesterkt geweest in die onverschrokkene,
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onbuigbare waarheidsliefde die hem ingeboren scheen en die
de eerste hoedanigheid moet zijn van den historicus. Een
overtuigd Christen, wist Alberdingk goed dat de waarheid
aan de Waarheid niet schaden kan en, om meer te bepalen,
dat de Kerk geen vreesachtig verzwijgen, geen kinderachtig
verbloemen noodig heeft om als goddelijke stichting voor te
komen. Hij had geleerd het onderscheid te maken tusschen
de onwaardigheid van zekere harer dienaars en de zuiverheid
harer leer en onbaatzuchtigheid van haar streven de eeuwen
door. Ook viel het hem niet zwaar te bekennen dat deze of
gene christene held zijn persoonlijk belang niet had uit het
oog verloren, dat zijne werking niet altoos overeenkwam
met de behoeften van de christenheid, of dat zijn gedrag niet
strookte met de regels der ware zedenleer die hij aan anderen
oplegde. Alberdingk's leuze was het woord van de Maistre :
« Les Papes n'ont besoin que de la vórite » (I) « Regrettons
si l'on veut, zegt hij in eene studie over Tillly (2), de voir
disparaitre l'aureole dont une tete nous semblait a jamais
couronnee : la veritá seule fera la plus belle glorification du
Christianisme laissons l'exaltation mensongere a ses adversaires. Separons de plus en plus l'histoire de la poesie, le
fait de la tradition, et avec la bonne foi nous parviendrons
la o-a nos ancetres aveugles par l'esprit de parti et les
ambitions politiques n'ont pu arriver ». En in zijne voorrede
van Willibrordus onthult hij zijne gemoedsgesteltenis bij
zijne historische opzoekingen « Ik heb mijn onderwerp
aangegrepen, onverschillig tot welke uitkomst ik zou worden
gebracht. »
In een ander opzicht nog toonde hij zich den leerling
van GfrOrer. Hij zeif zegt in eene bijdrage, gewijd aan de
nagedachtenis van zijn Duitschen meester,dat een der hoofdgedachten van dezes geschiedwerken ligt in deze woorden van
Johann von Muller : « Die Facta sind in den BUchern, der
SchlUssel im Herzen der Menschen and in dem Weltlauf ».
Dan gaat hij voort « GfrOrer avait etudie le cceur humain
pendant toute sa vie, et c'est la qu'il cherchait la solution de

(I) D. W. II. bl. 731.
(2) Tilly dans la guerre de trente ans, bl . 4.
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plusieurs problémes historiques. 11 expliquait les causes des
faits en consultant le caractere de leurs auteurs. C'est la une
des grandes qualites de ses ecrits... Ii suppleait par des conclusions basáes sur une comparaison des faits mèrnes a ce
que ceux-ci paraissaient avoir d'incomprehensible au premier
abord. Ses ennemis nommerent cela ses « combinaisons ».
Elders nog zegt hij van Franz Xaver Kraus dat « dezes
kritische, ja hyperkritische geest hem deed overzien welke
gedachten sluimeren achter vele handelingen der in de
historic optredende personen. De kritiek keek door het
gewapend oog, terwijl de geest onberoerd bleef door moeilijk
te onthullen verschijnselen. Dit was bijvoorbeeld het geval
tegenover den historicus GfrOrer, wiens kloeke, koene, zoo
hoogst zeldzame divinatorische geest menigmaal te omvattend, te hoogstrevend was om zelfs door de scherpste kritiek
te word en verstaan. »
In het hert van den mensch — in zijne geaardheid, in
zijn karakter — den sleutel, de verklaring zoeken der
gebeurtenissen, de oplossing van menige historische vraagstukken, is een gulden regel voorwaar voor den geschiedschrijver, maar een regel waarvan de toepassing dikwijls zeer
moeilijk is en met de grootste omzichtigheid moet geschieden. Moeilijk bijzonder wanneer het personen geldt wier
politieke strekking of natuurlijke neigingen niet gekend zijn
door hunne eigene schriften noch door de onpartijdige
levensbeschrijving van ooggetuigen of naastbestaanden.
Soms ja spreken de gekende feiten luid genoeg. Doch dikwijls, wanneer het oudere tijden geldt, zijn de feiten minder
goed gekend, of hun samenhang staat niet vast en dan
wordt het gevaarlijk die gebeurtenissen te willen verbinden
met de ketting van eene en dezelfde politieke gedachte of
van een karakter dat zich zelf steeds getrouw blijft.
Zelfs voor nieuwere tijden, die als overstroomd schijnen
door het licht van menigvuldige en allerhande historiestukken, zooals autobiografieen, memoiren, briefwisselingen, is
het soms eene harde taak de innerlijke beweegredens van
zekere handelingen te ontdekkeii. Het hert van den mensch
is diep, zijn wil is veranderlijk, zijn geest staat onder den
invloed van allerlei in- en uitwendige drijfkrachten die eene
wijziging kunnen teweegbrengen in oordeel en handelwijze.
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Het kan ook wel Bens gebeuren dat een maatregel, ons
zonder commentaar overgeleverd, op 't eerste zicht voorkome als de uitdrukking van eene bepaalde politieke overtuiging, wanneer inderdaad die maatregel is opgedrongen
geweest door ons onbekende uiterlijke omstandigheden en
werkelijk in strijd is met de verlangens en de meening van
den wetgever.
Wanneer dan de historicus de gebeurtenissen van sedert
lang vervlogene eeuwen tot arbeidsveld gekozen heeft, dan
mag hij slechts langzaam, voorzichtig rondtastend, vooruitgaan. Hij zal gissen, hij moet gissen maar zijne gissingen
toetsen aan al wat tot proefsteen dienen kan. Immers groot
is het gevaar verloren te loopen en hersensschimmen na te
jagen, bijzonder wanneer hij van natuurwege tot psychologische bespiegelingen overhelt.
Of nu het verwijt der « combinaisons » aan GfrOrer
toegestuurd altijd onverdiend is, en in welke mate, die
vraag laat ik onbeantwoord, ik verklaar mij onbevoegd.
Mijns dunkens heeft de leerling zich soms wat te verre door
het grondgedacht van den meester laten medeslepen en is te
koen geweest in zekere gissingen, al te zeer bekommerd de
feiten te verbinden en te verklaren door 's menschen hert.
Die bemerking geldt bijzonder zijn H. Willibrordus en ook
wel hier en daar zijn Karel de Groote.

Wanneer Paul Alberdingk het veld der geschiedenis
betrad, was daar reeds het licht der moderne wetenschap
opgegaan de nieuwere kritiek had er aan de vorschers
eenen zekeren, reeds breeden weg gebaand. Wanneer hij
zich echter op esthetisch gebied waagde, stond hij nog omringd van nevel en duisternissen. Wansmaak, vooroordeelen,
valsche begrippen beheerschten bijna al de vakken der
kunst. Een lastig, een ondankbaar ondernemen was het
den mist te verdrijven en weder de zon der waarheid op
gansch het kunstgebied te doen schitteren. De onvermoeibare pogingen, door Alberdingk in dien zin aangewend,
blijven de groote verdienste van zijn leven. Als estheticus
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is hij oorspronkelijker, zelfstandiger, grooter dan als geschiedschrijver. Neen, zijne loopbaan was niet een kalm
bespiegelen van het schoone, noch een rustvol genieten van
de wonderwerken der kunst, maar een strijd van 't begin
tot 't einde. In den strijd tegen de heerschende dwalingen
werd zijn esthetisch stelsel geboren in den strijd tegen de
buitensporige richtingen en zoogezegde nieuwe scholen die,
in de laatste jaren der xix e eeuw, als paddestoelen uit den
grond opschoten, heeft het zich gesterkt, ontwikkeld, van
dag tot dag scherper afgeteekend. Om dan een klaar en
volledig begrip van zijne theorieen te bekomen dient men
ook een blik te werpen op den toestand die zij zochten te
veranderen en te verbeteren.
De onttroonde bouwkunst lag in de onwetendheid
gedoinpeld. De eenvoudigste regelen haar door de gezonde
rede opgelegd miskende zij ; zij wist niet meer dat hare
vormen beheerscht moeten worden door de' bestemming en
de ligging van het gebouw, door de bouwstoffen en het
klimaat van het land. Zij kende zelfs de grondbegrippen
niet der Grieksche kunst wier vormen nogtans zij beweerde
te doen herleven, nam tot voorbeeld slechte nainaaksels van
klassieke gebouwen en bracht menig stuk voort dat, vol
gens eene krachtige uitdrukking van Alberdingk, het afkooksel was van een afkooksel. Zij had hare eigene waardigheid
vergeten (I), hare eereplaats afgestaan en was in dienst getreden van hare dienaressen : de beeldhouw- en schilderkunst.
Deze, in hunne aanmatiging, hadden dan het evenwicht, de
volgorde, de verhouding, door de natuur zelve aan de
verscheidene kunsten aangewezen, gebroken zij wilden
hunnen eigen gang gaan, vrij en onafhankeliik, en de kroon
spannen boven de andere kunsten. Men vergat « que l'art
decoratif est l'art par excellence » (2), en « dat het begrip
van het schoone ons is gegeven om ons leven te verzoeten,
te veredelen, en ons hart te kweeken voor huiselijkheid en
familieleven. »
Onder den invloed van de nog immer voortwoekerende
Renaissance hadden zich de meeste schoone kunsten van het
(I) D. W. III. blz. 568.
(2) D W. V. blz. 616.
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von< losgescheurd en zij beoogden nog enkel het genot der
hoogere en rijkere klassen. « Het aristocratisme, de salonkunst zegevierde ». (1) « De kunst scheen alleen bestemd om
opgehangen te worden in den vorm van een met goud ornlijst lijnwaad, of in dien van een koperen of steenen mannequin op eene openbare plaats. » (2)
Eens het rechte spoor verloren, gingen zij alras verder
en verder den dwaalweg in. Nieuwe richtingen ontstonden,
nieuwe scholen werden gesticht ; kunstenaars hunne eigene
denkkracht prijsgevend, plaatsten de volmaaktheid der kunst
in het slaafsch navolgen en weergeven der natuur. Andere
beweerden dat de kunst met de zedenleer niets gemeens had
en zochten meestal hunne inspiratie in het afstootelijke, het
walgelijke, het monsterachtige. Verwarring der eenvoudigste kunstbegrippen, gemis aan gezond verstand, overschatting van de stoffelijke zijde der kunst, arm oede aan gedachten, jacht naar het nieuwe en het buitensporige en bijzonder
gebrek aan klaarheid en duidelijkheid in de uitdrukking van
het denkbeeld waren als zoovele ziekten die niet alleen de
schilder- en beeldhouwkunst maar ook de dichtkunst, ja de
toonkunst hadden aangedaan. Te recht kloeg Alberdingk in
de Dietsche Warande X blz. 224 : « Onder de moderne
kunstenaars en kunstenaressen heerscht eene soort van
aanstekelijke ziekte waardoor :
I° De kunst van het woord, de poezij, zoo wordt aangewend, dat zij eene vage muziek schijnt te worden, waaraan alle klaarheid ontbreekt.
20 Van de andere zijde, de kunst in tonen zoo te
beoefenen, dat men haar dwingt begrippen en voorstellingen
terug te geven, die uitsluitelijk door woord en penseel
kunnen worden geschilderd.
30 De schilderkunst op eene wijze te beoefenen dat hare
voortbrengselen even onklaar worden als de keerzijde van
een borduurwerk, waarvan de beschouwer raden moet wat
de kunstenaar eigenlijk bedoeld heeft of te beelden, en wat
hij daarbij gedacht heeft.
Daardoor ontstaat een kunstmengsel van tegenstrijdige
(1) D. W. X. blz. 68-74.
(2) D. W. V. blz. 213.
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elementen, die nu weder het verstand pijnigen (in de dichtkunst), dan weder de verbeelding dwingen of het oor verscheuren (in de toonkunst), dan weder oog, hart en zin
beleedigen door onware kleuren en lijnen (in de schilderkunst. »
Tegenover al die dwalingen stelt nu Alberdingk eene
theorie die rust op de gezonde rede. Die theorie ontleent
Karen meestal eigenaardigen vorm aan de omstandigheden
zelven die den schrijver in het strijdperk riepen. Reeds cle
bepaling die hij geeft van het kunstwerk is een oorlogverklaring aan het kunstaristocratisme, eene veroordeeling van
de gewone opvatting die het kunstkarakter alleen toekent
aan de zoogezegde objets d'art voor museen en salons bestemd.
Overal ontstaat een kunstwerk, daar waar de geest en de hand
der menschen de stof heeft trachten te bezielen, hetzij deze uit leem,
verw, steen, woorden of tonen besta.
Daar waar de houthakker den eersten bijislag door
't woud doet dreunen, om den boom te vellen, die een deel
van 't gebouw moet warden, daar is het begin van een kunstwerk. Niet alleen het paleis van den vorst, of het stadhuis,
of het door kleuren en lijnen betooverd paneel, ook de
nederigste woning, de mast van 't oorlogschip, het kanon,
de klok, ja zelfs het kleinste onaanzienlijkste voorwerb, — kortom,
alles wat door 's menschen hand vorm en beteekenis heeft
gekregen, behoort tot de kunstwerken, min of meet' verheven,
naar gelang van den adel der gedachte, die het work wil
teruggeven en de wijze waarop die is uitgedrukt.... » (1)
« Aan het begrip van kunst, van uitdrukking der
schoonheid, ontsnapt geen voorwerp, geen klank, geen letter, die door den menschelijken geest is geschapen of omgeschapen. » (2)
« Een voorwerp van de grootste eenvoudigheid in de
versiering kan door zijne verhoudingen, zijne kleur, de
schoone stof waaruit het is vervaardigd, veel edeler, veel
kunstrijker zijn, dan wat wij gewoon zijn objet d'art te
noemen. »
« Verder is elk voorwerp of schoon, Of leelijk, Of redeI) De Kunst een stein van den troop , Vi. Acad. 1896, bl. 7.
(2) D. W. VII. biz. 233.
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lijk fraai. Het is eene dwaasheid van eenen ploeg, van eenen
degen, eene tafel, of een houten bank to zeggen, dat die
voorwerpen niet schoon en niet leelijk, en dat het voorwerpen van nijverheid, zonder kunst zijn. » « Alleen de vormlooze grondstoffen zijn, uit een oogpunt van schoonheid,
noch fraai noch leelijk » (r).
Uitdrukkingen zooals art applique a l'industrie, art inclustriel, art applique, kunstnifverkeid worden herhaaldelijk en ten
stelligste afgekeurd, omdat zij het begrip van kunstwerk
verengen en het kunstkarakter ontzeggen aan de meeste
voortbrengsels van 's menschen hand en geest.
Adel van gedachte en voortreffelijkheid van uitvoering
moeten het kunstwerk kenmerken wil het op verhevenheid
aanspraak maken. Daardoor wordt het een kunstwerk volgens de gewone spreekwijze. Die hoedanigheden wezen nu
niet voorbehouden aan enkele gewrochten Zij moeten in
ruime mate, zooveel mogelijk, voorkomen, overal « waar
de geest en de hand des menschen de stof bezielt », zoowel
wanneer het gewrocht bestemd is voor den man van het
y olk, als wanneer het pralen moet in het paleis van den
rijke. Immers de kunst heeft eene sociale roeping. « Zij moet
het y olk verheffen en veredelen, aan het y olk de zielsaandoeningen geven die het zoekt en noodig heeft buiten het
dagelijksch brood. n Zij moet de open tafel zijn waar
iedereen, arm en rijk, als dischgenoot kan aanzitten. Zoo
was het bij de Grieken, die de kunst niet beschouwden als
een artikel van weelde, zoo was het nog in de middeleeuwen,
wanneer de kunst een deel uitmaakte van het volksleven.
De kunst weze dus volksch dit is hare eerste hoedanigheid,
door hare bestemming zelve vereischt.
Uit die eerste vereischte vloeien er onmiddellijk twee
andere. De kunst moet duidelijk zijn voor het y olk bestemd,
moet zij kunnen door het y olk begrepen worden. Zij moet
(1) De laatste aanhalingen zijn getrokken uit : Lets over Belgische kunst en nijverheid, biz. 174, een der rnerkwaardigste opstellen van Alberdingk. Het is verschenen als 5 c vlugschrift van
het Davidsfonds, 1876.
Zie ook : Volkskunst en Geleerden-kunst in de Lettervruchten
van Met Tijd en Vlijt, 1893.
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ook nationaal zijn, met den aard van het yolk overeenkomen.
De Duidelijkheid in de Kunst koos Alberdingk tot onderwerp van eene redevoering gehouden in de Vlaamsche
Academie in 't jaar 18 98. Daar en op vele andere plaatsen
zijner schriften toont hij met veel nadruk hoe noodzakelijk
het is « dat de gedachte die de kunstenaar wil uitdrukken
recht duidelijk aan 't licht kome » (1) Dit schijnt voorwaar
niet overbodig, wanneer men nagaat dat er thans herhaaldelijk als zegekreet wordt uitgeroepen dat de dichterlijke
kiaarheid minder waard is dan de klank der volzinnen » en
dat ook in de schilderkunst eene beweging is ontstaan die
er naar streeft « de duidelijke, karaktervolle teekening weg
te moffelen achter het twijfelachtige, onklare impressionnisme, symbolisme, enz. » (2)
Alberdingk was tot in de ziel een nationaalgezinde,
zoowel iii kunstzake als op ander gebied. Kunstenaars moeten hunnen eigen aard bewaren, aan 't verleden van hun
y olk getrouw blijven. Hij valt uit tegen de richting in de
kunst die hare inspiratie niet zoekt in eigen schoon, hare
vormen niet ontleent aan de overleveringen van het land.
Hij betreurt dat begaafde mannen in vreemde landen
bijzonder in Parijs hun natuurlijken aanleg gaan bederven, am vreemde, oneigene zeden aan te nemen (3) en om
daarenboven nog als naapende amateurs uitgelachen te
worden (4). De nationaalgezindheid is een der hoofdbeginsels der Dietsche T47 arande zoo luidt het in daze stellige
verklaring : « En wat nu de kunst, hetzij tooneel- of schilder-,
bouw- of beeldhouwkunst aangaat, een der hoofdbeginselen
welke steeds in de Dietsche Warande zullen vertegenwoordigd worden (zonder daarom, op het vrije veld, tegenspraak
uit te sluiten) is, dat de zekerste weg in alle kunstrichting
is en blijft : zooveel mogelijk nationaal te zijn, om niet in
allerlei tegenstrijdigheden te vervallen. Men bouwe, men
schildere, men schrijve muziek en gedichten en spele naar
(1) De Duidelijkheid in de Kunst, blz. 6
(2) Ib., blz. 13.
(3) D. W. II. blz. 597.
(4) D. W. IV. blz. 336.
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nederlandschen aard. Cosmopolitisme is de ondergang van een

kunstvak. » (1)
Dat onze zoo diep godsdienstige en kiesche estheticus
geen vrede kon hebben met de beruchte kenspreuk « l' Art
Pour l'art », noch met al het onhebbelijke en onzedelijke dat
men, onder hare bescherming, in den tempel der kunst wilde
binnenbrengen, hoeft nauwelijks gezegd te worden. Immers
« de kunst, het beeld der waarheid en hoogste schoonheid,
is eenvoudig eene poging om de eeuwigheid to leeren
verstaan, onze vleugelen te doen wassen, op te vliegen, en
ons neder te buigen voor de bron waaraan alle kunstgeest is
ontsprongen, den eeuwigen God den dienst te doen, en
Hem te aanbidden. Want de Zoon, Christus zelf is het
hoogste kunstwerk des Vaders, zooals H. Augustinus reeds
v6Or 13 eeuwen heeft gezeid. » (2) De kunst moet altijd
haren goddelijken oorsprong waardig blijven en streven,
rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verheerlijking van God
en van de waarheid door Hem veropenbaard, den christen
Godsdienst. Zijn standpunt was dan steeds de christene
zedenleer. Het goede, het ware, het schoone moeten samen
werken om een volmaakt kunstwerk voort te brengen.
Wel is waar « er bestaat eene kunst, zoo goed als een
natuurschoon, onafhankelijk van de moraal en in dit
opzicht is die kunst onzijdig, maar die kunst mag niet
tegen de zedelijkheid strijden. Een kunstwerk op onzedelijken grondslag berustende kan eigenlijk niet schoon zijn. » (3)
De naaktheid op zich zelve is noch onnatuurlijk, noch aanstootelijk. (4) « Men kan door rust en adel de naaktheid
zedig maken. » (5) « Maar naakte figuren kunnen ook
met zinnelijken moedwil behandeld worden. » (6) Wanneer dit gebeurt, wanneer namelijk Alberdingk bestatigt
« dat eene reeks schilders de naaktheid geheel zonder esthetischen grond, et _propos de bottes, opzoeken » (1), of dat Jef
(I) D. W. IV. blz. 672.
(2) D. W. II. blz. 458.
(3) Levensschets van H. a Moltzer, blz. 39.
(4) D. W. II. blz. 594.
(5) D. W. VI. blz. 566.
(6) D. W. V. blz. 604.
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Lambeaux eene levensgroote Dronkenschap voorstelt « verreweg zinnelijker en heidenscher dan de Bacchanten der oudheid, wier dronkenschap nog steeds iets ideaals behoudt » (r),
of nog wanneer er, in eene tentoonstelling, eene fransche
afdeeling bestaat « waar men niet alleen Part pour Part vindt,
maar le nu tour le nu zonder slot of zin » (3), dan kookt zijn
bloed, en als van zelfs grijpt zijne hand naar de zweep om
de .. honden uit Gods tempel te jagen.
Tot de hoofdgedachten van Alberdingk's esthetische
theorie behoort ook deze stelling dat de verscheidene kunsten
onder malkaar hunne natuurlijke verhouding moeten bewaren en bijzonder dat zij geroepen zijn om zich onderling
te verstaan en samen te werken. Dikwijls komt hij daarop
terug. Hij betreurt dat hedendaags « een kunstenaar zich
meent te verlagen, door als versierder van eens adders kunstwerk op te treden ». Dit is een der droeve gevolgen van het
kunstaristocratisme. In dit opzicht nogmaals moeten wij tot
de gewoonten der vroegere eeuwen terugkeeren. Dan waren
« beeldhouw- en schilderkunst ondergeschikt aan bouwkunst » (4) ; dan reikten de verschillende ambachten elkander de hand; in bouwwerk b. v., was een middenpunt ter
vereeniging der krachten, niet alleen van metselaars en
timmerlieden, maar ook van schilders en beeldhouwers,
samenwerkende tot een zelfde doel, tot stand gebracht.»
Zijne esthetische grondbeginsels waren niets adders
dan de uitdrukking van de gezonde rede ; zij stonden onwrikbaar en vast als de natuur zelve, waarop ze gebouwd
waren. Met eene wonderbare logica wist hij er de verdere
gevolgtrekkingen uit of te leiden, en deze dan op de bijzondere gevallen toe te passen.
Alberdingk is niet de man van eene school, van eene
richting, van eene manier, noch in de bouwkunsi, noch in
de schilder- of beeldhouwkunst, noch in de toonkunst. Hij is
de man van het gezond verstand. Tot het gezond verstand
brengt hij alles terug. Een voorbeeld. Hij had eene voor(1) D. W. II. biz. 594.
(2) D. W. VI. blz. 565.
(3) D. W. VII. blz. 425.
(4) D. W. III. blz. 6o3-6o8.
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keur voor den gothischen stijl. Waarom ? Misschien uit eene
natuurlijke, onberedeneerde geneg-enheid? ofwel omdat die
stij1 meestal in de kerkgebouwen zijne toepassing had gevonden en dus eenigszins als een kerkelijke, een godsdienstige stijl kon doorgaan? In geenen deele. « De gothische kunst moet volstrekt niet worden beschouwd als eene
uitsluitend kerkelijke of ultramontane kunst alleen door
toepassing op kerkgebouwen krijgt zij een kerkelijk karakter » (1) « Het is een bewijs van bekrompenheid te oordeelen
dat Cuypers (2) al zijn werk wil laten dienen als propaganda
ten voordeele der bouwvormen van de dertiende of veertiende eeuw.... Hij is eenvoudig een vijand van redelooze, onpractische vormen en daardoor van alle werk wat den geest
zijner bestemming niet uitdrukt en niet beantwoordt aan
zijn practisch en esthetisch doel. » (3) Doch « door de zoogenaamde gothische kunst kan in den regel het best aan de
behoefte der christelijke maatschappij worden voldaan. De
vraag is dus in de eerste plaats eene vraag — niet van smaak,
van toevallige voorkeur, niet eens eene vraag van godsdienstigen aard, maar eene vraag — die het gezond verstand
aangaat. » (4)
Stelt nu de gezonde rede vaste en onveranderlijke
wetten aan de kunstenaars, zij belemmert geenszins
vrije en oorspronkelijke ontwikkeling hunner vermogens.
Steeds toonde zich Alberdingk een vijand van de conventie.
Aprioristische, conventionneele stelsels dooden den natuurlijken aanleg. « De hoogste kunst is wel het uitvloeisel der
eigen begeestering. » (5) « Wie zich machtig gevoelt, behoeft niet steeds bij 't woord des meesters te zweren, maar
onderzoek van zich zelven en bescheidenheid moeten de balans
houden met het zelfvertrouwen. » (6) « Conventie, manier,
school zijn middelen om halve talenten voort te helpen. » (7)
(I) De bouwkunstenaar P. J. I-I. Cuypers, door P. Alberdingk Thijm, D. W. X. blz. 342.
(2) Wiens meening Alberdingk deelde.
(3) 0. c. blz. 339.
(4) D. W. IV. blz. 399.
(5) D. W. VIII. blz. 583.
(6) D. W. XII. biz. 26o.
(7) D. W. V. blz. 602.
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"Poch maant hij de jonge kunstenaars aan tot voorzichtigheid, want « kan het slaafsch volgen eener school, eener
manier, eener conventie, eener afspraak tot groote kunstwerken niet leiden, een veel grooter gevaar voor de ware,
edele kunst ligt in het onmondig zich losmaken van de ondervinding der eeuwen en der groote meesters. » (1) De
middenweg is de beste. Vermetel en roekeloos handelen
die jongeren welke opstaan tegen alle schoolmanier en alle
navolging vermijden, « zoodat de groote meesters der xvne
eeuw niet worden bestudeerd. n (2) Aan de jonge bouwkundigen die geene vindingskracht hebben, zegt hij dat « in de
meeste gevallen het stip voor stip nabootsen verkieslijk is
boven eigen vinding en oorspronkelijkheid. » (3)
De onveranderlijkheid der princiepen belet ook de
kunst niet zich nieuwe banen te openen. De kunst is een
aanhoudend streven naar een hooger ideaal dat nooit zal
bereikt -worden. Alberdingk was in den vollen zin van 't
woord een vooruitstrever, een progressist. Zijn geest bleef
steeds zoo jong als zijn hert. Hij was niet, zooals velen op lateren leeftijd, een onvoorwaardelijke bewonderaar van 't verleden, ook het heden kon hij naar waarde schatten en
daarbij betrouwen hebben in de toekomst. Het nieuwe
schrikte hem niet af, maar wel het buitensporige. K Nieuwe
proefnemingen, zegt hij, zijn niet af te keuren zoeken naar
nieuwe uitdrukkingen des gevoels is uitmuntend, maar de
nalatige, wilde a peu pres-kunst, in zeer gezochte, wansmakelijke onderwerpen, is steeds af te keuren. » (4). Wanneer
een Jong talent opdaagt, wanneer eene nieuwe beweging
ontstaat, of eene nieuwe school in 't leven komt zelfs als
deze nieuwelingen met aanmatigend gedruisch en reklaamachtigen strijdlust hunne intrede doen in de kunstwereld,
en zich namen toekennen zooals libre esthetique, impressionnisrne,
symbolisme, waarmede Alberdingk geen vrede kan hebben,
omdat die namen « zeer veel of zeer weinig beteekenen » (5)
(1) D. W. VIII. blz. 583.
(2) D. W. V. blz. 6o2.
(3) D. W. VII. blz. 354..
(4) D. W. VII. blz. 427.
(5) D. W. XII. blz. 257.

5o

P. P. M. ALBERDINGK THIJM

— wacht hij zich wel aanstonds de stem tot afkeuring te
verheffen. Hij wikt en hij weegt, hij ontleedt en vergelijkt,
niet zooals een eclecticus, die het uitziften tot stelsel aanneemt, maar gelijk een ware wijsgeer, die overal en met
voorzichtigheid de maat zijner vaste grondbeginselen toepast. Dan eerst velt hij zijn oordeel.
Een paar voorbeelden. Hij staat voor het werk van den
befaamden Munchner meester Franz Stuck. « Wij verheffen
ons niet onvoorwaardelijk, zoo zegt hij, tegen het onkerkelijk, doch niet onchristelijk streven des forschen penseels
van eenen Stuck, zelfs niet tegen zijne halfnaakte Zonde,
die, ondanks het onderwerp, met een zeker ontzag behandeld is. » (r)
Treffend is zijne houding tegenover de pogingen van
jongere schilders — met Von Uhde aan het hoofd — om de
geschiedenis des bijbels eenigszins (zoo te zeggen) gemeenzaam voor te stellen. « Die pogingen, zegt hij, kunnen niet
afgekeurd worden ; nevens ideale voorstellingen zijn de
meer algemeen menschelijke wel toe te laten, doch von
Uhde heeft nog niet den toon, die daartoe noodig is, aangeslagen. » (2) En elders : « Wij zijn geen vijand van de
toenadering tusschen de geschiedkundige en de moderne
voorstelling (der christelijke onderwerpen). Men kan zich
zeer goed eene Maria voor de huiskamer en eene Maria
voor de kapel denken. » (3)
Ook het streven der jongste schilderscholen is niet
teenemaal of te keuren. Hij aanziet het als een vooruitgang
in de plastische kunst « dat de mannen die slechts zulke richting dulden waarin aan de natuur eene goede maat conventionneele kunst wordt toegevoegd, tot de overtuiging komen
impresdat in het streven der jongeren, wat dezen
noemen, iets ligt wat mannen van
e
sionnisme, symbolisme,enz.
het grootste genie zelfs niet uit het oog mogen verliezen —
al maken de jongeren vaak op belachelijke wijze misbruik
van hun streven. » (4)

(x) D. W. & B. rgoo. 2e hj. blz. 382.
(2) D. W. V. blz. 6o6.
xgoo. 2e hj. blz. 382.
(3) D. W. &
(4) D. W. V. blz. 6o1.
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Alberdingk had in hooge mate de hoedanigheden van
den kunstcriticus, vooreerst een scherpziende oog waaraan
niets ontsnapt, dan, als behoedmiddel tegen alle dweperij en
overdrijving, het zoo kostbare als zeldzame gevoel van de
gevoegelijkheid, van de middelmaat, wat onze zuiderburen
le seas de la mesure hebben genoemd en daarbij uitgestrekte
kennissen in al de vakken der kunst. Ja, het geheele kunstgebied hoorde hem toe hij wandelde daarin als in eene
warande, waarvan hij al de gras- en bloemperken, al de
banen, zoowel de zijwegen als de breede straten kende. Hij
wist wat de vroegere eeuwen daar hadden neergezet, al wat,
het kenmerk van het genie dragend, daar nog recht staat in
de pracht van eene onvergankelijke schoonheid hij hield
zich ook dagelijks gewetensvol op de hoogte van wat de
moderne kunst daar wilde bijbrengen. Hij rekende het zich
tot plicht regelmatig zooveel zijne ainbtsbezigheden het
toelieten — hier te lande en ook buiten de grenzen, de
groote muzikale feesten bij te wonen en de belangrijkste
tentoonstellingen van kunstwerken te bezoeken. (1)
Wil men zijne esthetische theorie tot in de bijzonderheden leeren kennen, dan moet men hem volgen in de concertzaal, waar hij, onbeweeglijk, als het steenen beeld der aandacht, den ganschen klankenvloed die van het tooneel
stroomt in het oor wil opvangen, zonder een enkel geluid van
stem of instrument te verliezen, of in eene tentoonstelling
van schoone kunsten, waar den katalogus en het potlood
in de hand, onverschillig aan al wat er rond hem gebeurt,
de uitgestalde werken stuk voor stuk onderzoekt, en glimlachend of kopschuddend van 't eene naar 't andere overgaat.
Hij zelf zegt ons dat hij zijne gedachten over kunst heeft
uitgedrukt u in zijne studieen over kunsttheorie naar aanleiding der groote Europeesche, internationale tentoonstellingen van kunstwerken en bij andere gelegenheden geschreyen 0(2)— En inderdaad, zeer merkwaardig in vele opzichten
zijn de bijdragen die hij, bijzonder in de Dietsche Warande,
aan muzikale uitvoeringen en tentoonstellingen van kunst(1) Zoo heeft hij meer dan vijftigmaal de jaarlijksche Nederrhijnsche muziekfeesten bijgewoond.
(2) D. W. IV. biz. 671.
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werken heeft gewijd. Zij tintelen van geest en leven, van
oorspronkelijke, juiste, scherpe, pittige aanmerkingen. Na
vele jaren hebben zij al de frischheid der eerste jeugd
bewaard,omdat de waarheid die er uit straalt onvergankelijk
is. Eene verzameling van de schoonste zetten die daarin
voorkomen, zouden, mijns dunkens, van wezenlijk nut zijn
voor jonge kunstenaars en kunstminnaars de eenen zouden
er veel stof vinden tot nadenken, de anderen hunnen smaak
leeren louteren.
Niets, zegden wij zooeven, ontsnapt aan zijn scherpziende oog. Hij bepaalt zich niet bij het onderzoeken en
beoordeelen van de tentoongestelde werken. Ook het gebouw
met stijI en inrichting, de algemeene schikking der kunstwerken, de plaats die zij innemen, hunne omgeving, de
katalogus met zijne gebreken en voordeelen, ja zelfs de
benamingen tentoonstelling en salon moeten beurtelings voor
de vierschaar zijner kritiek verschijnen.
Hij had een afschuw van groote, algemeene tentoonstellingen, zooals zij thans zijn ingericht, hij noemt ze
« poespas, olla podrida, hutsepot van middelmatigheden van
allerlei tegenstrijdig werkende meesters en meestertjes. » (I)
« Men wordt er overweldigd door de massa, de verscheidenheid, de middelmatigheid van velen, de buitensporigheid
van anderen. » Zij zijn « de onvermijdelijke (wij erkennen
het), hart en verstand verscheurende bijeenstelling van werken, welke door onderwerp, geest, door kleur en lijnen,
zoowel als door formaat en inlijsting elkander bekampen in
bloedigen strijd om het meesterschap over den geest der
bezoekers. » (2) Hij vergelijkt ze met een volksconcert dat
tot laat in den nacht duurt, afgewisseld door dans en klucht
in een bedrijf. (3) « De bijzondere tentoonstellingen zijn vrij
wat nuttiger en verteerbarer voor de schoonheidsmaag. » (q.)
Hij begroet dan met vreugde « als een der beste nieuwigheden in het hedendaagsche kunstleven, de gewoonte die
meer en meer veld wint, bijzondere kleine tentoonstellin(1) D. W. XI. blz. 5oo.
(2) D. W. XI. blz. 501.
(3) D. W. IV. blz. 620.
(4.) D. W. XI. blz .501.
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gen te houden der werken van een enkelen meester. » (I)
Daar kan men rustig den stij1 en de kleur des kunstenaars
genieten zonder door bonte omgeving van kieuren , en van
menschengewoel te worden gestoord. » (2) Die uitstallingen
zijn te vergelijken bij een concert waarop men den hoorder
werken van eenen enkelen toonzetter laat hooren, om eenen
recht harrnonischen indruk te maken. (3) In alle geval men
nerve voor regel aan dat « de werken van denzelfden meester
moeten neven elkaar tentoongesteld worden. » (4) Zelfs
moest een enkel deugdelijk kunstwerk eigenlijk nimmer
te gelijk met andere werken worden opgehangen aan een
en denzelfden wand. » Dat het inderdaad voor de inrichters
van tentoonstellingen moeilijk, ja onmogelijk was, bij het
plaatsen der ingezonden stukken die regeis to onderhouden,
dat wist Alberdingk ook wel. Tod) held hij er aan te zeggen
wat het voile genot der uitgestelde kunstwerken hinderde en
tevens den arbeid van den criticus bezwaarde, en ook wat
het schoonheidsgevoei vereischte en hij de inrichters als een
deaal moest voor de oogen zweven.
Het zou ons te verre leiden wilden wij den criticus
stap voor stap in zijne wandelingen door de tentoonsteilingen volgen. Wij moeten on s bepalen bij enkele hoofdtrekken
zijner kritiek van schilder- en beeldhouwwerken dan zullen
wij ook nog eene wiil stilstaan bij zijne gedachten over de
toonkunst.
In zijne beoordeeling van schilderijen komt doze stelling op den voorgrond dat de « schilderkunst geene afbeelding maar eene interpretalie is der natuur » (5) Waarom ?
« De kunstenaar is geroepen overal, waar het ook zij, de
taal te verstaan, die elk voorwerp om ons heen, hetzij one
middellijk door de natuur ontwikkeld, hetzij door menschenhand gevormd,tot den toeschouwer spreekt. » (6) Ten andere,
« de natuur nabootsen gelijk zij is, zonder vooroordeel, zone
(I) D. W. IV biz. 300.
(2) D. W. VII. biz. 42[.
3) D. W. IV biz. 620.
biz. 3o5-3o6.
(4) D . W.
i5, D. W. V. biz. 602.
1 6) D. W. V. biz. 656.
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der manier, zonder ideaal, dat kan men eenvoudig niet. »
« Het blijft eene eeuwige waarheid dat de . schilder de natuur
moet vertalen, de effecten moet groepeeren, samenvatten
dat zijne persoonlijkheid moet treden tusschen de natuur
hare afbeelding, en dat daardoor een kunstwerk eerst dien
naam waardig wordt. » (I)
Alberdingk heeft een hekel tegen het groot aantal portretten, die de wanden der moderne tentoonstellingen innemen, en nog bijzonder tegen de manier waarop het portret
nu meestal behandeld wordt. Hij bewondert « eene beeltenis vol karakter », maar verafschuwt « dat aantal waarbij
u eene huivering over de leden waait. » (2) « De meeste
portretten maken den indruk zeer ijdele personen voor te.
stellen. » (3) Wel is waar, dit is in den regel de schuld
der afgebeelde personen : doch ook de kunstenaars zijn
niet van onkunde en wansmask vrij te pleiten. « Zij
moesten trachten hunne portret-kliênten in het inidden der
werkzaamheid huns levens te schilderen. » (4) Meestal wordt
die regel over 't hoofd gezien. Wanneer hij dan aan den
wand die « gelaten vol aanmatiging en zelfvoldoening » (5)
ontwaart, wanneer hij ziet « hoeveel geestelooze, ja domme
neusgaten, zich aldaar, van ijdelen hoogmoed gezwollen, aan
den voorbijganger opdringen », dan roept hij uit : « Het
portrettenvak heeft jets hachelijks voor de kunst ! (6)
Aan de jongste schilders heeft hij menig verwijt te
doen. Hij spaart ze niet en valt uit tegen hunne manier nog
enkel « proefnemingen van technischen aard » voort te brengen (7), tegen hun veronachtzamen der tusschenlucht, hun
verzuimen van het perspectief,waardoor « de horizontale velden ten laatste geheel perpendiculaire vlakten, muurvlakten
schijnen te zijn, waarop mensch noch dier kan blijven
staan, » (8) tegen de alledaagschheid hunner onderwerpen,de
(1) D. W. V. blz. 602.
(2) D. W. VI. biz. 569.
(3; D. W. VII. biz 532.
(4) D. W. V. biz. 613.
(5) D. W. V. blz. 612.
(6) D. W. VI. blz. 568.
(7) D. W. VII. blz. 533.
(8) D. W. VII. blz 537.
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zwakheid hunner verbeelding, hun gebrek aan studie. « Zij
vertoonen zich met den wensch datgene te schilderen, wat
met de geringste inspanning van geest op het doek kan geworpen worden. » (I)
Ook in zijne kritiek der moderne beeldhouwwerken
komt een denkbeeld op den voorgrond. Bij onze beeldhouwers missen wij meestal « die hooge hoedanigheid der
Grieksche kunstenaars, het monumentale, de rust, de balans
van krachten, van hartstocht. » Zie rondom u in eene tentoonstelling, gij zijt omringd van « akrobaten in alle denkbare en ondenkbare houdingen » (2). « Onze hoofdgrief is
en blijft, zoo schrijft hij, dat deze monumentale kunst door
velen weinig monumentaal wordt behandeld, en dat wij ons
steeds te beklagen hebben over voorstellingen zoo plomp of
gemeen en smakeloos, dat zij ons doen ijzen en beven bij
de gedachte dat zij konden beginnen te leven. Geheel het
tegenovergestelde dus van den indruk welke de kunst van
Phidias maakte. » (3)
Ditzelfde gebrek — het theatrale in plaats van het monumentale ontsiert vele der moderne standbeelden « die
zouden moeten monumentaal zijn, en dus de zielerust, de
stilte, het afzijn van alle turbatio uitdrukken » ( 4). Alberdingk had een onverzoenlijken wrok tegen de manic, de
woede, zooals hij zegt, overal standbeelden op te richten ; hij
heeft jaren lang in de Dietsche Warande eene spotrubriek aan
het Standbeelden-nieuws ingeruimd. Hij vergeleek onze tijden
aan het ondergaande Athene. « De ondergang van Griekenland was nabij toen het vele honderden standbeelden voor
zijne helden liet oprichten. » (5) De beteekenis van dit eerbewijs gaat verloren. Het standbeeld moest voorbehouden
blijven aan de helden die de erkentenis, de bewondering
hebben verdiend van al de volgende geslachten. Het moet
als de verpersoonlijking zijn van een tijdperk der geschiedenis.En nu zien wij dikwijls partijzucht « aanleiding geven
(I) D. W. III.
6o6.
(2) D. W. & B. 1900. 2 e hj. blz. 383.
(3) D. W. VII, blz. 542.
(4) D. W. IV. blz- 624.
(5) D. W. IX. blz. 413. -- D. W. IV. blz. 278.
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tot dergelijke gedenkteekenen.» (I) Wie durft ontkennen dat
onze criticus de waarheid sprak ? Men zal ook met hem
instemmen als hij er op wijst dat menigmaal de plaats der
standbeelden slecht wordt gekozen, dat hun vorm dikwijls
onkunstig, ja onzinnig is. Hoe lacht hij als hij een voetstuk
op een zuil ziet staan en op dit voetstuk een borstbeeld ! (2)
of als hij in de verte Leopold I ontwaart, daar boven op de
zuil van 't Congres aan weer en wind blootgesteld ! « Magere
hulde » murmelt hij, en de man had gelijk.
Wij hebben het reeds gezegd, onder de verscheidene
schoone kunsten had er eene Alberdingk's voorkeur : de
muziek. In dit vak treedt hij op niet alleen als hartstochtelijke liefhebber, maar ook als een uitstekend kenner, als
een criticus van eersten rang. Van kindsbeen of had hij er
zich met ware liefde op toegelegd. De voorname werken der
groote meesters, van welken aard ook, waren hem schier
zoo eigen geworden als zijne dagelijksche gebeden ; menige
opera kende hij van 't begin tot 't einde van buiten. Het
was hem dan niet moeilijk bij gelegenheid de bronnen
aan te wijzen waar deze of gene moderne, te hoog geschatte toonkundige, had geput. Ook wat opkomende talenten in 't licht gaven, las en studeerde hij met onverdroten
ijver, en waar werken van beteekenis werden uitgevoerd
daar vond men hem, steeds dorstig naar kunstgenot maar
tevens ook voorzien van het wapen zijner gezonde critiek.
Kortom van dit yak kende hij verleden en het heden
zoo grondig als de beste muzikologen van zijnen tijd.
o De toonkunst, zoo schreef hij, is niet slechts een edel
spel, maar de spiegel der verhevenste gewaarwordingen
welke door den Schepper aan den mensch zijn te genieten
gegeven » (3). Hij, de fijngevoelige kunstminnaar, had de
kostbare gave, al die verhevene gewaarwordingen, in de
klanken opgesloten, terug te vinden en in zich zelven de
gevoelens te verwekken die het gemoed van den toonzetter
bij zijne schepping hadden doen trillen. Met eene wonderbare nauwgezetheid wist hij dan de psychologische ontleding
(1) D. W. IX. blz. 413.
(2) D. W. IX. blz. 3og.
(3) D. W. X. blz. 378.
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te maken van het muzikaal kunstgewrocht. Wat hem verbitterde tegen de muziek der modernisten was hare neiging
zich niet bij het uitdrukken der zielsaandoeningen te bepalen,
maar naar nieuwe vormen te zoeken om in tonen allerhande
gebeurtenissen en stoffelijke voorwerpen of te schilderen,
ja zelfs lkilosophische stelsels weer te geven. Dat was het
karakter, de roeping, de natuur der muziek iniskennen.
« De absolute muziek kan Beene gedachte, op litteraire wijze,
beknopt en scherp uitdrukken, evenmin als een bloemstruik
een perzik kan voortbrengen. (I) Ook vereischt men van de
muziek de duidelijkheid niet op dezelfde wijze als men die
van de letterkunde verlangt. « De duidelijkheid eener toonschepping bestaat alleen in de wijze van opeenvolging der
klankverbindingen.» (2) Alberdingk was verre van het genie
van een Berlioz, van een Richard Strauss in twijfel te
trekken. Maar het beginsel van program-muziek was valsch,
4( was hem een horreur » (3) en daarom roept, hij na het aanhooren van de « Symphonic fantastique », van « Heidenleben » of « Zarathustra » : « De muziek treedt daarin geheel
buiten hare grenzen en houdt op muziek te zijn. » (4)
Als criticus en vakkundige stelt hij op hoogen prijs de
onberispelijke uitvoering van het kunstwerk, niet alleen
omdat daardoor het genot verhoogd wordt, maar om
aan het werk zelf recht te laten wedervaren. Dikwijls
zijn ware meesterstukken lange jaren miskend geweest,
omdat zij slecht begrepen, slecht vertolkt werden. (5) Veel
vordert hij dan van den bestuurder, van de koren en het
orkest, van het publiek, van den solist. Deze narnelijk moet
zich hoeden voor alle affectatie en jacht op effect. Zijne
voordracht moet voortvloeien uit een waar en diep gevoel,
en dit gevoel zal opwellen uit het volmaakt begrip van zijn
rol, uit de grondige studie van het voorgedragene (6) Bijzonder zal hij vermijden « het afschuwelijk chevroteeren, waar(I) De Duidelijkheid in de Kunst. biz. 8.
(2) L. c.
(3) D. W. VII. blz. 413.
(4) D. W. XII. blz 332.
(5) D. W. VI. biz. 403.
(6) D. W. VII. blz. 401-414-
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door het karakter aller muziek verloren of in een vervelend
gelei-mengelmoes overgaat.» Zelfs de wijze waarop de toonkunstenaar vereerd wordt blijft niet onverlet. « Waartoe,
vraagt hij, die groote bloemenkransen ? » Zij gelijken aan
groote hoepels waar doorheen de ruiters in den circus hunne
evolutieen maken. « Tasso werd gekroond met eenen
krans die juist om de slapen paste. » (1) Alzoo spreekt de
estheticus die verlangt dat de kunst op al de werken van
's (menschen hand haren koninklijken, zielverheffenden
stempel prente.

Wij hebben er hooger op gewezen hoe Paul Alberdingk
reeds in zijne jeugd eene bepaalde neiging tot het onderwijs
gevoelde. Verre van te verzwakken, versterkte die neiging
met de jaren ; zij groeide op tot een waren drift. Hij onderwees niet enkel uit plicht. Het leeraarschap was hem een
genot, bijna eene noodzakelijheid geworden. Wat hem in
zijne laatste ziekte het hardst viel, was niet de lichamelijke
pijn, maar de verwijdering zijner studenten, de onmogelijkheid zich aan hen en aan het onderwijs toe te wijden.
Fens dat het heimwee van het professoraat hem bijzonder pijnlijk viel, riep hij uit : « Breng mij dan een boer,
dat ik hem latijn leere. » Dit woord schildert den man.
Vol edelmoedigheid en liefde tot de waarheid, voelde hij
zich als genoodzaakt tot hare uitbreidinc, onder de menschen mede te werken. De wetenschap, die hij door eene
lange krachtinspanning vergaard had, moest medegedeeld
worden, moest naar buiten, inzonderheid de kennis van die
waarheden die hem in den loop zijner studieen het meest
hadden getroffen, en die hem, door lang nadenken, als in
merg en beenderen waren gegroeid. Die waarheden kon hij
niet genoeg herhalen ; hij wou ze uitbazuinen uit honderd
monden, bij zoo verre dat zij wel eens in de oogen van
weinig nadenkende menschen den schijn van « stokpaardjes » aannamen.
(I) D. W. VII. biz. 407.
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Zijne lessen werden met de grootste zorg, in rust en
diepe overweging voorbereid.Zijne voordracht was vol leven,
vol vuur, vol geestdrift; het woord schoot nooit te kort, de
gepaste uitdrukking bleef nooit achter. Als hij op den leeraarstoel verscheen was hij gansch ingenomen door zijn onderwerp welhaast was hij meegesleept door de ontwikkeling
zijner gedachten, alleen aandachtig aan hunne volgorde en
als ontvoerd aan de wereld die hem omringde. Zoo kwam
het voor dat de goede professor vergat dat tusschen de
jongelingen die voor hem zaten, er eenige waren, die, eilaas,
in de kostschool de hardvochtigheid van 't kinderhart nog
niet hadden afgelegd, die er den noodigen ernst niet hadden
aangewonnen om hoogstudent te zijn, en er op uit waren van
den zwakken kant van den man gebruik te maken om in
stoornis een kleingeestig en ongezond vermaak te zoeken.
De groote oplettendheid die hij in de voordracht aan zijn
onderwerp toewijdde was ook wel de oorzaak dat het volgen
zijner redeneeringen soms eene zekere krachtinspanning
vorderde. De overgang van het eene gedacht tot het andere
stond bij hem klaar en duidelijk voor de oogen bij den min
aandachtigen toehoorder was dit niet altijd het geval. Dit
bezwaar verdween echter, wanneer Alberdingk improviseerde dan was het voor iedereen een waar genot hem te
aanhooren. Zijne toespraken in « Met Tijd en Vlijt »
vonden dan immer den meesten bijval, en steeds zal de gedachtenis van zijn klaar, helder, zin- en geestrijk woord
in het geheugen der leden blijven voortleven.
Had hij het onderwijs hartstochtelijk lief, hij was verre
van te denken dat het woord van den meester voldoende is
om geleerden voort te brengen. De student, zoo rineende hij,
mag niet jurare in verbo magistri, hij mag geen werktuig zijn,
hij moet zelf nadenken, zelf zoeken, zelf wikken en wegen
en de stof hem door den leeraar voorgelegd of aangewezen
verwerken om ze zich geheel en gansch toe te eigenen.
Zelfwerk ! was zijn eerste en laatste woord aan de studenten.
De professor heeft voor hoofdzending dit zelfwerk uit te
lokken, hij moet zijne leerlingen bijstaan, aanwakkeren,
aanvuren. Hij zelf had zich deze woorden van den dichter
tot leuze gemaakt : u Staal ze tot kracht en ontvlam ze tot
glorie I » Die gulden regel was de grondsteen van de maat-
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schappij Constantius Bute)", een historisch seminarie voor het
navorschen van de geschiedenis onzer vaderlandsche beschaving, door hem aan de Leuvensche Universiteit gesticht,
en jaren fang met zooveel talent als offerwilligheid bestuurd.

Paul Alberdingk was nog meer dan een geleerde, dan
een bekwaam professor, hij was een volmaakt christen. Zijn
levenswandel, opgehelderd door den glans van kunst en
wetenschap, was tevens toegewijd aan het beoefenen der
deugd en gansch doordrongen door den geest van geloof en
door den godsdienstzin.
Hij had een edel, verheven, rechtschapen karakter en
was een aartsvijan& van al wat valsch, onrechtzinnig, logenachtig, gemaakt is op alle gebied.
Gelijk zijn vader zoo ook had hij een afkeer van de
politiek. Waarom ? Omdat dikwerf politiek niets anders is
dan haat en nijd, leugen en bedrog, eer- en heerschzucht (I),
omdat al te dikwijls ook de politiek inbreuk maakte op zijn
gebied, op het gebied der schoone kunsten en daar den
vrede stoorde en schade verrichtte. « Waar men henen
schouwt, zoo klaagt hij, men vindt overal van de eene zijde
de staatkunde (dat is, met andere woorden, den nijd, de
heerschzucht), van den anderen kant de winzucht als brieschend tweegespan van den wagen der Schoone Kunst.» (2)
Het doel van al zijn streven was de waarheid op te
zoeken, te doen schitteren en zegevieren. Voor haar zou
hij gestreden hebben tot de dood. Doch, ridder in de ziel,
streed hij immer met open vizier en hoffelijke wapens. Nooit
waren zijne pijlen met gift geladen. Hij verwachtte evenveel
edelmoedigheid van zijnen tegenstrever. Wanneer echter
deze het licht ontvlucht om in de duisternis een verraderlijken slag toe te brengen, dan verlaat hij het veld vol afkeer
van deze laffe handelwijze.
Op het gebied der wetenschap was hij uiterst verdraag-

x) D. W. IV. blz. 247.
(2) D W. IV. blz. 619.
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zaam ; hij duldde gewillig de tegenspraak, hij lokte ze uit,
steeds de leuze herhalend en toepassend : In dublis libertas.
Een hemeibreed verschil bestond tusschen hem en zoovele
geleerden, die den dampkring der wetenschap door hunnen
hoogmoed verpesten, hatelijke dweepers, echte dwingelanden, die geene andere meening verdragen dan de hunne, en
slechts medelijden, misprijzen en spotlach overhebben
voor andersdenkenden. Nooit zou hij een tegenstrever vernederd, verpletterd, tot het uiterste gedreven hebben. Liever, het voorbeeld volgend van zijn vriend A. Reichensperger, liet hij den vijand « een poortje open, om voorloopig
met fatsoen te ontsnappen. » (I)
Wederwraak kende hij niet. « De Dietsche Warande is
niet gewoon Haar om Haar en Tand om Tand te rekenen. » (2)
Om wraakzuchtig te zijn was hij te christelijk, te goed.
Want, ja, goed was hij boven alles ; hier zou hij eer door
overmaat dan door gebrek gezondigd hebben. Nooit heeft
iemand te vergeefs aan zijne deur geklopt, nooit heeft hij
een gevraagden dienst geweigerd of zijne ondersteuning
ontzegd waar deze gewenscht was en van dienst kon zijn.
Het eerste deel dezer levensschets heeft ons Alberberdingk's buitengewone werkzaamheid aangetoond. « Rust
is roest » was een zijner geliefkoosde spreuken. Steeds had
hij een boek ter hand of was in overweging verslonden.
Zijne bibliotheek was eene der rijke private boekverzamelingen van ons land. — Door studie en nadenken had hij
zich een geheele wereld van gedachten geschapen, en telkens
hem geene stoffelijke bezigheden weerhielden, trad hij als
van zelfs die geestelijke wereld in. Hij was dan ook vaak
verstrooid en op reis zijn hem menige kleine, soms vroolijke
a vonturen overkomen, die gelukkiglijk nooit kwade gevolgen hadden. Hij had eenen goeden schutsengel.
Het schoone hier op aarde was voor hem de weerglans
van het eeuwige Schoone der Godheid. Hij zocht het dan
eerst en vooral in Gods werken, in de natuur, die hij
hartstochtelijk lief had ; hij noemde ze het kleed van den
Almachtige. In het beschouwen van hare wonderheden
(1) Aug. Reichensperger, blz. 39.
(2) D. W. V. blz. 520.
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vond hij de ontspanning na den arbeid. De heerlijkheid der
zon bracht hem reeds in dichterlijke stemming. Lange jaren
achtereen, tot in laten ouderdom, reisde hij in de Alpen om
daar zijn lust naar grootsche natuurgezichten to voldoen.
Een zijner treffendste hoedanigheden was well de stand.vastigheid,de volharding, de getrouwheid,die bij uitstek germaansche deugd. Trouw was hij aan de grondbeginsels wier
waarheid hij eens had beseft ; trouw ook aan de vriendschap die eens in zijn hart was ontstaan. In de rij zijner
beste vrienden van het buitenland treffen wij geleerden
zooals Johannes Janssen, Pastor, Hettinger, P. Baumgartner, Alban Stolz, August Reichensperger en vele andere
mannen van beteekenis, die tevens zijne geleerdheid, zijne
rechtschapenheid en de trouwheid zijner genegenheid op
hoogen prijs stelden. Tusschen de Belgische vrienden noemen wij op de eerste plaats Edgar Tinel. In hem had Alberdingk niet enkel eenen verknochten vriend ontmoet,
maar tevens den man die zijn ideaal eens christen kunstenaars het dichtst nabij kwam. Tinel was voor hem de Fra
Angelico der muziek.
Het middenpunt van al die deugden was een diepe
godsdienstzin, een innige godsvrucht. Deze bepaalde zich
niet bij enkele gebeden of oefeningen. Paul Alberdingk
leefde het inwendig, het geestelijk leven ; hij wandelde
gestadig in het aanschijn des Heeren. Zonder eenige moeite
ging hij over van de studie tot het gebed, van den kring der
dagelijksche beslommeringen tot de hooge sferen van het
geestelijk leven.
Aan de bron dier godsvrucht putte hij die bewonderensweerdige gelatenheid waarmede hij de zwaarste beproevingen droeg. Deze bleven hem niet gespaard ; hij onthaalde ze met de woorden van het H. Schrift : « God
heeft gegeven, God heeft ontnomen, zijn heilige wil
geschiede ! n Uit diezelfde bron sproot ook de innige tevredenheid van zijn gemoed, zijne ongestoorde welgezindheid
in het gezelschap, zijne opgeruimdheid in den dagelijkschen
omgang. De blijmoedigheid is het sieraad van een rein hart,
de bloem van het christelijk leven in de ziel. « Niet de
geloofspunten alleen, zoo schreef hij in eene beoordeeling van J. Van Droogenbroeck's Zonnestralen, duiden het
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onderscheid aan tusschen heidendom en christendom,
maar de stemming die uit onderworpenheid, de tevredenheid
die uit verheffing der ziel tot een hooger Wezen ontspruit.
't Is een heerlijk woord van diepen zin, de vermaning van
den Apostel : « Verheugt u, verheugt u, weest altoos blij,
ik zeg het u nogmaals. » (1) Dit heerlijk woord lag altoos op
zijne lippen. Hij kon dan ook geen vrede hebben met de
treurige droomerijen, de ziekelijke droefgeestigheid van vele
jongere letterkundigen ; met voile overtuiging roept hij hun
toe dat « overdreven levenslust nog minder gevaarlijk is dan
overdreven stervenslust. » (2)
Kunst, wetenschap, godsdienstigheid waren dan Paul
Alberdingk's trouwe levensgezellinnen. Zij troonden in zijn
hart, zij troonden ook aan zijnen haard. Hoe aangenaam,
hoe edel in al zijne betrachtingen de kleine huiskring waar
hij het eerbiedwaardige hoofd van was ! Een midden van
hooger geestesleven en kunstgenot, van voorkomende beleefdheid en warme genegenheid, van gezelligheid en
tevredenheid, van vroomheid en reinen godsdienstzin, waar
drij zielen, dezelfde gevoelens deelend, hetzelfde ideaal voor
oogen hadden en alzoo malkanders geluk bewerkten. Het
scheiden zou dan pijnlijk vallen, ja. Tockwas de voorbeeldige
christen daartoe bereid. Steeds had hij naar nog hooger geluk
getracht. Honderden malen had hij Mendelssohn's lied herhaald : « Wanneer zal het mij gegund zijn Gods aangezicht
te zien ? » en geheel zijn Leven was een aanhoudend pogen
geweest om zich waardig te maken eens de eeuwige Schoonheid te aanschouwen.

BI JLAGEN

Les Ducs de Lotharingie aux Xe et XI' siicles (zie blz. 25) verscheen in 't jaar 1893. Reeds vroeger had Paul Alberdingk
de geschiedenis der hertogen van Brabant behandeld, namelijk
in eene bijdrage Das Geschlecht der ersten Gottfriede von Lotharingen(I) D. W. VII. blz. 334.
(2) D. W. V. blz. 519.
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Brabant and die Vorfahren der H. Adelheid, Aebtissin von Vilich, die
In 1877 door het Monatsschrift fair die Geschichte Westdeutschlands
werd opgenomen en die, om hare degelijkheid hooggeschat, bij
de vakmannen een welverdienden en blijvenden bijval genoot.
II
Alberdingk Thijm in de Vlaamsche Beweging (Zie blz. 27,
naar aanleiding van : Met Tijd en Vlijt.)
Met zijne werking in het Vlaamschgezinde studentengenootschap verbindt zich zijne houding in de Vlaamsche Beweging.
Eens is die houding besproken geweest een artikel, verschenen
in de Dietsche Warande VIII, blz. 220-227 en voor titel dragend
lets over de Vlaamsche Beweging. Bij het ,portret van .7. F. Wilkins,
had tot een misverstand aanleiding gegeven. Niets nochtans was
klaarder en duidelijker dan Alberdingk's zienswijze omtrent den
strijd der Vlamingen tegen de verfransching. Menigmaal had hij
zijne gedachten daarover neergeschreven, zonder doekskens,
onbewimpeld, met eene oprechtheid die zekere flaminganten
heden nog als... gevaarlijk zouden beschouwen. Voorzeker Alberdingk was geen man om meeting te houden of om op gouwen landdagen het woord te voeren zijn stil en zacht karakter,
zijn afkeer van gewoel en luidruchtige bijeenkomsten, en ook
wel zijne hoedanigheid van vreemdeling hielden hem daarvan
terug. Daarom echter was hij niet van het petal der paradeflaminganten, die het Vlaamsch aan anderen willen opdringen en
het in hun eigen huiskring laten verstooten en misprijzen. Hij
was vlaamschgezind door, en door, met raad en daad.
Pas in Belgie aangeland, verheft hij de stem tegen de verfranschte opvoeding der jeugd « die de Vlaamsche taal slechts
als bij toeval, te hooi en te gras, of vaak alleen van de dienstboden heeft geleerd », (r) « Zoolang de liefde en eerbied voor de
voortbrengselen der Belgische letteren niet bij de jeugd methodisch zal worden aangeleerd, zal de glans van de nationale
letteren meer en meer kwijnen ten bate van voortbrengselen nit
den vreemde. » (r) Hij betreurt, met verbitterd gemoed, « den
hedendaagschen toestand der meisjes- en knapenscholen, waar
met (in 't buitenland geheel onverstaanbare) hardnekkigheid aan
de uitsluiting van 't Nederlandsch of Vlaamsch wordt gewerkt,
of hoogstens met een verstoken glimlach van verachting de

(I) Over den schat van aloude Vlaamsche lettervruchten, blz. 7.
(2) Ib., blz. 6.
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beoefening der taal nu en dan wordt toegelaten, terwiji het
spreken daarvan eene ongehoorde boerschheid verraadt (1) (( In
Belgie, meent hij te recht. is het verschil tusschen de taal der
welopgevoeden » en de « volkstaal » een kanker, die een
gezond volksleven op den duur moet vernietigen ». Aan de
vitters die eenigszins zijne vlaamschgezinde gevoelens hadden
in twijfel getrokken, antwoordt hij : « Het Hoofdbestuur der
W arande meent dat het gewichtig is te eischen dat hetVlaamsche
yolk Vlaamsch zij geheel en al, en dat er geijverd worde voor
de vervlaamsching van school, familie, bestuur, wetgeving, van
den handel en wandel in 't algemeen ». (2) Hij is dan ook de
Vlaamsche studentenbeweging uit gansch zijn hart toegenegen ;
zij is de hoop voor de toekomst, de redplank van onzen eigen
acrd.
Toch waarschuwt hij de jongeren teg en. een ge-vaar. Wanneer hij zag dat vele jonge strijders, haantjes vooruit der
beweging zich weinig om de studie der Vlaamsche letterkunde bekommerden zelfs op het examen het bewijs hunner
on\vetendheid in d.it opzicht leverden, en daarenboven dat vele
krachten verbrokkeld, verspild werden aan het uitgeven van te
talrijke weekbladen en tijdschriftjes, die zich bijna uitsluitend
met taalgrieven en vervlaamsching van het dagelijksch leven
bezig hielden en de kennis der Vlaamsche letteren en het
hooger intellectueel leven verwaarloosden, dan zag hij daarin
een gevaar voor de beweging zelve ; hij vreesde dat men haar
veld zou inkrirnpen, haar doel gedeeltelijk miskennen Dan ook
roept hij aan de jongeren toe : De Vlaamsche Beweging is niet
alleen eene kwestie van uithangborden ; men verlaagt ze met
enkel daaraan belang te hechten. Zij grijpt dieper, zij evil de
heropbeuring van gansch het leven van den Dietschen stam ; zij
streeft hooger en beoogt vooral het geestesleven. Op letterkundig, wetenschappelijk en kunstgebied moet zij arbeiden, het
heden met het glorierijk verleden verbinden, de geesten verdictschen en van den Franschen invloed losmaken. De Vlaamsche
Beweging, weze dan eerst en vooral eene beweging van studie,
overleg, verstandelijke ontwikkeling. Het is dus niet genoeg te
roepen en wenschen uit te drukken. Werken moet men. hard.nekkig- werken, de taal machtig worden, de geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde doorgronden. Dan jongelingen, zult gij,
op lateren leeftijd, uwen geestdrift bewaren en aan anderen

(r) D. W. V. blz. 372.
(2) D. W. VII. blz. 352-353.
5
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mededeelen ; dan zal de vijand niet meer glimlachen noch
schouderschokken, maar voor uwe werking, edelmoedigheid en
geleerdheid onwillekeurig het hoofd ontblooten; (I) dan zal de
stroom der Vlaamsche Beweging onweerstaanbaar over Vlaanderen vloeien, en alles overweldigen en verdelg-en wat Fransch
en uitheemsch is.
Op dit oogenblik zijn wij, aan de Leuvensche Universiteit,
de ooggetuigen van eene krachtige werking der Vlamingen op
het gebied van hooger geestesleven, kunst en wetenschap.
Veel belooft die beweging voor de toekomst. Het voorbeeld en
de wijze raadgevingen van den gevierden hoogleeraar in Met
Tijd en Vlijt zijn daaraan niet vreemd ; zij hebben den weg voorbereid, den eersten stoot, den eersten spoorslag gegeven.
Alberdingk hechtte het grootste belang aan de ver.
vlaamsching der meisjesscholen. Herhaaldelijk en met veel
nadruk komt hij daarop terug. Zoolang wij de vrouw niet gewonnen hebben, meent hij, is het verloren gewerkt. Bewegen
zonder haar is de arbeid van Tantalos verrichten. Zij herbegint
voortdurend aan den haard, in den huiskring het werk der
verfransching, terwijl de vlaamschgezinden van vermoeienis
op hun nooit voltrokken werk nedervallen.

III
Zijn medewerking aan tijdschriften enz. (zie 31). Cfr. de
omtrent volledige Bibliographie de P. P. M. Alberdingk Thijin verschenen a1s aanhangsel van de Eloge funébre door Professor
Lecoutere. Annuaire de rUniversite Catholique de Louvain,
1905, bl. XLII-XLVII.

J. SENCIE.

1) D. W. VII. blz. 223.
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Dikwijls wordt de weerde van een groot man geschat
naar den luister dien hij verspreidt. Dit vooral bij de menschen die in bewondering staan voor al wat hen verre
overtreft. Doch hun gezichtshoek is te eng om, buiten het
bereikte punt, ook nog den weg te omvatten die hun held
leidde tot den roem. Men bewondert de bergbeklimmers
die stijgen tot den top van een Alpen- of Himalayareus,
maar men vergeet de verdiensten van hen die tot nabij de
spits den weg gebaand hebben. Al de eer die deze verdienen valt op den gelukkige, die er in slaagt de vlag op
den top te hijschen. In dien zin is Taine's theorie der
« milieux » maar al te waar. Gansch eene eeuw, heel een
land werken soms mee tot de glorie van eenen man, die
dan ook met recht het voortbrengsel van zijn midden
mag geheeten worden.
Ook zijn er voor hen, die niet enkel den bekomen
uitslag, maar ook het geleverde werk in rekening brengen,
weinig belauwerde koppen wier glans zonder schaduw is.
Niet moeilijk is 't een ideaal in 't zicht te krijgen, als men
er u met den neus op leidt en duizend handen het u aantoonen niet lastig is 't dat ideaal te bereiken als gansch
eene eeuw er u naartoe duwt. Maar moeilijk is 't een oorbeeld te ontdekken gansch in tegenstrijd met dat zijner
omgeving; en nog moeilijker is 't, en lauweren en standbeelden verdient het, strooin-op door de strekkingen van
zijnen tijd, alleen tegen alien er naartoe te wilien en ...
het te bereiken.
Dat maakt den grooten man.
Zoo'n man is Petrus J. H. Cuypers.
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De natuur van dien wonderen mensch trok hem naar
de kunst, en in het stadium der kunst sprong hij binnen en
liep ... met de anderen me6 en zelfs hen voorbij. Maar
opeens, als hij tot het voile bewustzijn zijner persoonlijkheid
gekomen is, straalt hem van de keerzijde een hemelsche
lichtstraal toe. Hij ziet dat het oorbeeld waarnaar hij
streefde schijnglans en klatergoud is, dat het ware schoone
in de tegenovergestelde richting moet gezocht worden,
en ... hij aarzelt niet lang aanstonds rent hij op zijne
stappen terug, tot verbazing van zijne omgeving. Deze
ziet hem eerst aan als een roekeloozen losbol, met misprijzend medelijden, later zoekt ze hem in dichte gelederen
den weg te versperren, om hem eindelijk, na veel wringen
achterna te snellen op de door hem breeden strijden
geopende en glad-bewerkte baan.
Wat ik van Nederlands grooten bouwmeester in de
volgende regelen ga zeggen is niets dan de ontwikkeling van
doze groote gedachte : Cuypers is de roem van zijn vaderland en van de christene kunst, niet enkel door de hoogie
van het door hem opgevatte ideaal, maar vooral door de
wijze waarop hij, spijts zijne eeuw en tegen haar in, dit
bereikte.

Petrus J. H. Cuypers werd in het Limburgsche stadje
Roermond geboren op I6en Mei 1827. Zijn vader, Jan
Hubertus, was kerkdecoratieschilder en zijne moeder heette
Anna Maria Bex.
De knaap genoot eene goede opvoeding in het stadscollege, en een knap student was hij, doch hij toonde
steeds eene voorliefde voor het teekenen.
De leeraar der Rhetorika, Wagener (vader van den
Gentschen professor), getroffen door de handigheid van
den jongeling, gaf hem het denkbeeld om architect te
worden en 't jaar daarop vertrok Cuypers met zijnen
vriend Moeselagen naar de toen beroemde academie van
Antwerpen.
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Dit feit zal aan sommigen onzer eene gelegenheid
schijnen om een pluimken op den hoed te steken, inbrengende dat Cuypers, Hollander van geboorte, toch Belg van
opvoeding is, daar hij den vierjaarlijkschen cursus van de
Antwerpsche academie doormaakte en in 184 9 heenging
met den prijs van uitmuntendheid.
Doch zij die weten wat te dien tijde de kunstopvoeding
der bouwmeesters te Antwerpen — en overal — was, zullen
er maar licht overgaan, en Cuypers Hollander laten want
indien deze de kieschheid zelve niet was, zou hij ons antwoorden : « 't Is niet dank zij de Antwerpsche academie
dat ik iets geworden ben, maar 't is wonderbaar dat ik het
toch werd, ondanks haar. »
Immers de jaren 183o tot 185o waren zoo al van de
droevigste die de kunst in den loop der eeuwen kende.
Laat mij bier, voor de oningewijden, eene korte afwijking toe om het midden, waar Cuypers in opbloeide, te
doen kennen.
De kunst is eene bloem der beschaving, even als de
letterkunde. Elke bijzondere beschaving in den loop der
eeuwen bracht hare kunst voort, die met haar opkwam en
met haar ten grave daalde. Voorbeelden van dit feit nit de
geschiedenis zijn overbodig. Zoo was het ook in WestEuropa. De hedendaagsche samenleving vond er haar definitieven oorsprong omstreeks de xe eeuw, en van dan of ook
zag men er de bloesems ontluiken eener nieuwe kunst die,
door en met de beschaving zich uitbreidend en volmakend,
van de xue tot de xvue eeuw West- en Midden-Europa met
den krans van Kathedralen, Hallen en Stadhuizen tooide
en die nu nog haar schoonste glorietitels zijn.
Die voortreffelijke voortbrengsels, vooral die van bouwen beeldhouwkunst, waren de levende uitdrukking van den
Christen-germaanschen geest, door de redelijkheid hunner
opvatting, door het wetenschappelijke hunner uitvoering,
door de bevalligheid hunner versiering; dit alles overeenstemmend met onze behoeften, ons klimaat, onze mkIdelen
en ons genie.
Wil men nu den stijl, die deze gewrochten voortbracht,
gothiek of romaansch of anders doopen, dat doet niets ter
take : die stijl der middeleeuwen was onze stijl, die zijne
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groote grondregels had, grondregels welke door elk gewest
ook in Nederland — ja zelfs door elk bouwmeester,zonder
iemands persoonlijkheid te krenken, volgens de afwisseling
der omstandigheden in de praktijk werden uitgevoerd.
Doch omstreeks het midden der XVI e eeuvv, wanneer de
smaak reeds begon te bederven, kwam opeens de Nieuwe
zuidersche invloed der Renaissance, eerst in Frankrijk, dan
ook ten onzent binnengedrongen. De liefde voor Italic's beschaving maakte zich van de hoogere kringen rneester ; en
eerst in letterkunde, dan in kunst werd het als axioma
vooruitgezet dat alle beschaving van Athene en Rome
moest uitgaan, dat Beene andere opvoeding dan die gesteund op voorbeelden en lessen van vervlogen tijden,
vreemde volksrassen en verdwenen godsdiensten ons tot
menschen kon vormen.
En dan begon men, 't geen men nu, helaas, nog niet
afgeleerd heeft, den jongeling, om hem in 't leven op te
leiden, buiten het leven te zetten : hem heidensche zeden,
heidensche godenleer, Roomsche en Grieksche wetstelsels
en geschiedenis aan te leeren, en hem, na zes jaren, als
wapenrusting OM den strijd van 't leven in te varen, te doen
wat klassieke schoonheid is !
verstaan — of niet verstaan
En onze nationale middeleeuwsche meesterstukken, 0,
daarover werd geen woord gerept, die werden als barbaarsch — als gothisch — misprezen en verwezen.
Doch zoo sterk is de natuur tegen ontaarding, dat nog
minstens twee eeuwen lang, in 't grootste deel der inlandsche werken, het gothiek als bouwsysteem behouden bleef
en de decoratie alleen vernieuwd werd. En hierbij valt op
te merken dat, zoo lang zulks gebeurde, de bouw over 't
algemeen redelijk en ernstig bleef ; terwijl, eens dat de
laatste gothieke tradition verloren geraakten, de architekten
in hunne kunst niet meer de schoone uitdrukking van hun
gedachte in een nuttig gewrocht zagen, maar wel de smaaklooze vermomming hunner gedachtenarmoede in een redeloos werk. En dan verscheen een der droevigste tijden der
kunstgeschiedenis : het classicismus in de xvme eeuw en in
't begin der xixe . Toen liepen kunst en letteren waarlijk met
hun kop tegen den muur, zonder princiepen — elk seizoen
; dan volgden stijlen, als modes,
bracht er nieuwe me6
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elkander op, alle even dwaas. Eene algemeene naaping :
eenige zuidersche vormen, eenige typegebouwen werden als
« nec plus ultra » der schoonheid aangebeden, en die moest,
hoe dan ook, elkeen navolgen. Colonnades, bij voorbeeld,
waren streng voorgeschreven, zoowel voor kerken en stadhuizen als voor slachthuizen en tolgebouwen!
En vermits men in Nederland of in Vlaanderen daartoe
weinig materialen had, bootste men eenvoudig de zuilen en
kroonlijsten in gips en geschilderde planken na ! Waarom
niet ? Was 't « effect « hetzelfde niet ? En was 't « effect »
niet het eenige te bereiken doel? Om wille van 't effect
richtte men zuilen op die niets droegen, vensters die
niets veriichtten, gevels zonder gebouw daar achter ! 0,
mocht ik over die stof mijne pen vrijen loop g-even ! Maar
't geen ik u daarvan zegde schildert genoeg den toestand of
waarin de bouwkunst lag te stuiptrekken, toen Cuypers op
studie was in de Antwerpsche Academie.
Men verontschuldige mij daarover zoolang bezig te zijn
geweest : gelijk ik in de inleiding zegde, kan de omgeving
van een groot man niet te klaar worden afgeschilderd,
want juist in het contrast tusschen het midden en den man,
bestaat dezes verdienste.
Cuypers kwam dus in 1849, met lauweren bekroond en
met het diploma van architect voorzien,in zijne geboortestad
terug, geconfijt in allerhande krollen en profielen, doctor in de
vijf orden van Vitruvius. Den eersten prijs had hij behaald,
doch geestdrift voor 't hem onderwezene, zat er weinig in
hem. De orden lieten hem koud, maar de schoone kerken
en de andere middeleeuwsche gebouwen, die hij in Belgie
gezien had, hadden op zijn helderen en logischen jongelingsgeest een geheimzinnigen invloed uitgeoefend. Men had
hem wel gezeid dat gothiek barbaarsch was, maar de toren
van Antwerpen en het stadhuis van Brussel schenen hem
daarom toch zoo ongerijmd niet ! Of het zag er ook niet
barbaarscher uit steenen gewelven hemelhoog boven breede
beuken te hangen, dan klassieke tongewelven in gips en
latten na te hootsen. Met een woord, zijne opvoeding had
n hem de gedachten over middeleeuwsche kunst met eenen
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nevel van vooroordeelen omhuld, die bij den minsten lichtstraal verdwijnen zou.
De lichtstraal was het werk van de Caumont : GOUTS
d' Antiquites monurnentales, dat hem een Roermondsch liefhebber bezorgde.
Cuypers verslond dit boek en hij zag De nevels waren
opgeklaard, hetgeen reeds lang in zijnen geest broeide was
ontloken en hem bleek in een genotvol visioen de valschheid
zijner opvoeding en het orieindig verschil dat er bestaat
tusschen het redeloos naapen eener uitheemsche kunst en
de vaste grondregels, de logische bewerking en de edele
vormen onzer nationale gebouwen.
En z66 was hij. Tusschen de waarheid zien en de waarheid aankleven bestond nooit voor hem verschil. Hier merken we de eerste en schoonste openbaring van die karakters-edelheid, van die rechtschapenheid van geest, van dat
« man van een stuk zijn » dat heel zijn leven steeds bestraalde.
Afbreken met het verleden, en zijn nieuw ideaal nastreven was weldra gedaan! En toen eenige maanden later
zijn oud-leeraar Berckmans hem terug riep naar Antwerpen
om zijne medewerking te vragen voor een handboek over de
beginselen der Architectuur, gesteund op Grieksche schoonheid, dan kwam Cuypers naar Antwerpen, ja, maar 't was
om zijnen meester het onredelijke van zijn ontwerp voor
oogen te leggen. Ook viol het boek in 't water.
Dat was de eerste strijd door hem gestreden, strijd van
weinig belang op 't eerste zicht, maar die bij nader bekijken
veel in beteekenis wint. Want hoe bekoorlijk moest voor
den « homo-novus D, die zich eenen weg in 't leven zocht te
banen, het voorstel van zijn meester wezen ! Zijn naam met
dien van Berckmans saamgekoppeld op een boek te zien
staan dat bestemd was om den « Codex » der architectuur
te worden! En hij weigerde de breede, opene, eerbelovende
baan in te treden, om langs rotsachtige, steile hellingen,
zich zelf met piek en houweel een vrijen voetweg 'te kappen
naar 't hem veropenbaarde ideaal.
En hij was toen twee-en-twintig jaar. Hij keerde naar
Roermond terug en wachtte tot de eerste belangstellende
blik op hem gericht zou worden.
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Lang hadde hij er kunnen naar wachten in de algemeene onverschilligheid, doch de Voorzienigheid waakte
op haren beschermeling. De geboortestad van Cuypers bezit een prachtig Munster,het schoonste Romaansche gebouw
van heel Nederland, opgericht in 't begin der xm e eeuw.
Bepleisterd en verminkt, meer nog dan andere monumenten, zag het er, in 't midden van verleden eeuw, oprecht
erbarmelijk uit. Zekeren dag liet Mgr. Peradis, apostolisch
Vicaris, den jongen bouwkundige roepen om hem over de
herstelling zijner kerk te raadplegen. Getroffen door zijne
vinnigheid van opmerking en zijne vastheid van redeneering, droeg hij hem op een ontwerp in te dienen voor de
restauratie van het koor en voor een nieuw altaar.
De eerste stap was nu gedaan, het uurwerk was en
bleef in gang. Stilaan kwamen de werken toe : sommige
van minder belang, andere voornamer, zooals de kerk van
Oeffelt en de herstelling van de kloosterkerk te Rolduc.
Toch bleven deze jaren voor den jongen kunstenaar
meer nog studiejaren dan productiejaren. Verscheidene
kunstreizen ondernam hij naar Romaansche Kathedralen
van het Rijnland, naar Frankrijk, Italie, Oostenrijk en
overal gewapend met passer en notaboekje,
alles op- en afteekenend wat hem nuttig zijn kon. En zoo
rustte hij zich meer en meer uit tot den strijd.
In die eerste jaren zagen de bewandelaars van de groote
baan der kunst hem meer met medelijden aan dan met haat
of afkeer. Hij was voor hen een losbol, die wat van zijn
neus wilde maken, maar die welhaast in de vergetelheid
zou vallen, dezen beschoren die niet vooruit gestooten
worden : Die men niet vreest, bestrijdt men niet.
Maar na enkele jaren, toen bovenbedoelden zagen slat
niet alleen Roermond, niet alleen Limburg, maar gansch
Nederland de oogen op Cuypers begon te vestigen, dan
werd de krijgstrompet opgestoken, en de strijd nam een
aanvang, strijd op 't gebied der kunst vooral, maar ook
strijd op persoonlijk en godsdienstig gebied.
Cuypers kwam hun dan voor als een hervormer en de
schaar der menschen van sleur en slenter viel hem op 't lijf.
Doch hij was ook katholiek, en al het in de harten schuilend
anti-papisme werd tegen hem opgeruid.
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De eerste veldslag — die toch vooral op kunstterrein
geleverd weld — gold de herstelling van de Roermondsche
Munsterkerk, die eenige stijfkoppige conservateurs in haren
erbarmelijken toestand wilden bewaren, vooral wat betrof
de wester-torens. 't Scheelde weinig of ze behaalden de
zege, maar nadat groote vreemde deskundigen een aan
Cuypers gelijkgevend advies ingebracht hadden, werd dezes
ontwerp eindelijk goedgekeurd.
In 1862 werden stroomen inkt vergoten over het ontwerp voor het monument van 't Willemspark te 's Graven.hage, en Cuypers' project, na, eerst aangenomen geweest te
zijn, werd verworpen, omdat het, volgens de tegenstrevers,
gothiek was, dus paapsch en diensvolgens niet goed en
niet schoon.
Om dezelfde reden werd zijn ontwerp voor het museum.
Willem I te Amsterdam, dat nochtans al de andere inzendingen oneindig overtrof, afgewezen.
Onnoodig te zeggen dat het juist die moeilijkheden en
tegenkantingen waren die den naam van Cuypers bekend
maakten en deden hoogschatten door al de Nederlandsche
katholieken. Tal van bestellingen kwamen hem van hunnen
kant toe : tal van nieuvve tempels te bouwen, tal van herstellingen te doen aan oude monumenten. Gelukkig was 't dat
de heropkomst van het Katholicisme in Holland en het inrichten der hierarchic eenen man lijk Cuypers klaar aan de
hand had. Gelukkig voor hem die de gelegenheid vond er
zijn talent te doen gelden, gelukkig voor de Kerk en de
kunst die hem honderd prachtige tempels danken.
In de hoofdstad werden hem ook verscheidene werken
van belang opgedragen. Gedurende zijn verblijf in Amsterdam knoopte hij nauwe betrekkingen aan met Jozef Alberdingk Thijm en dezes familie, zoodanig dat hij, reeds weduwnaar, in 1856 met diens begaafde zuster een tweede
huwelijk aanging, dat hem veertig jaren lang eene bron was
van waar geluk. Edel was de band die hem verbond aan de
famine Alberdingk, en groot was de invloed dien zijne gemalin op hem uitoefende, niet alleen om hem 't huiselijk
leven aangenaam te maken, maar om hem te ondersteunen
in zijne grootsche artistieke taak. « Meer dan iemand, »
schrijft hij zelf na de dood zijner gade aan zijne nicht,
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Elisabeth Alberdingk Thijm, « heeft zij deel gehad in mijn
werk en zij heeft mijn leven tot rijpheid gebracht, Zonder
haar zou ik nooit eenige hoogte bereikt hebben. Het gevoel van liefde en genegenheid neemt steeds toe, naarmate
de jaren toenemen. »
Eenigen tijd nadien, op aandringen van Viollet-le-Duc
zelf, verliet hij Roermond om Hollands hoofdstad te gain
bewonen. Dit belette hem nochtans niet het hooge toezicht
te behouden over de kunstwerkplaatsen die hij in 1853 te
Roermond gesticht had voor het voortbrengen van al wat
beeldhouw-, meubel- en versierkunst betreft.
Met zijn verhuis naar Amsterdam beginnen voor hem
de jaren van groote en veelvoudige werkzaamheid. Een
dertigtal kerken en kapellen bouwde en herstelde hij van
186o tot 1870, buiten tal van kleinere werken.
Bijzonder eervol en vleiend was de opdracht die hem
in 1870 toekwam om de restauratie van den Dom te Mainz
te leiden. Verschillende overrijnsche architecten hadden
reeds hunnen kop gebroken op de studie van dit grootsch
gebouw. Cuypers tot Dombaumeister benoemd, herstelde
tot ieders voldoening de krocht, de koepel en geheel het
oostelijk deel der kathedraal. Onnoodig te zeggen dat dit
werk menigvuldige andere bestellingen meebracht, die hem
uit gansch Duitschland toekwamen en zijnen naam aldaar
tusschen de grootsten deden plaatsen.
Intusschen scheen ook de moedwil zijner vijanden een
weinig ingeslapen. Doch in 1874 klonk de strijdkreet opnieuw, bij 't vernemen van 't ongehoorde nieuws dat Cuypers tot lid benoemd was van het college der Rijksadviseurs
voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Dit ambt
was omtrent de weerga van dat der leden van de Belgische
Commissie der monumenten. De voornaamste rol was
advies te geven omtrent het behoud en de herstelling der
geschiedkundige monumenten en aangaande de nieuwe
gebouwen, op te richten of geldelijk te ondersteunen. Met
J hr. V. de Stuers was Cuypers veruit het verdienstelijkste
lid van dit Comiteit en wat goed zij op vier jaren bestaans
aan de zaak der kunst gedaan hebben, zou verdienen in 't
breed beschreven te woi den.
Doch men ziet aan den anderen kant wat opstand de
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veldtocht der adviseurs tegen den toen nog alheerschenden
slenter moest maken ! De winstgevende opdrachten der regeering ontvielen aan de architecten van de mode ; en aan de
heerschappij van timmerlieden en meestermetsers over de
geschiedkundige monumenten werd een einde gesteld ; maar
dit gebeurde natuurlijk niet zonder wrong of stoot.Wederom,
bij gebrek aan andere wapens, werden de verroeste kanonnen van het antipapisme uit het arsenaal gehaald : immers
de Stuers, evenals Cuypers, was een verklaard katholiek !
Jozef Alberdingk Thijm werd als derde samenzweerder
ontdekt, en het bulderde er op los!
Hoe dwaas deze strijd ook zijn mocht, toch maakte hij
gedruisch en dat was genoeg om de regeering zoodanigen
schrik aan te jagen, dat in 1879 minister Kappeyne de opheffing van het Comiteit aan den koning voorstelde.
De eervolle nederlaag in dien kamp wreekte Cuypers op
schitterende wijze.Trots allerhande bekampingen werd hij in.
1876 tot architect van het Rijksmuseum benoemd, en in de voile rijpheid van zijn talent gekomen, zou hij hier zijn meesterwerk leveren, dat eeuwig zal blijven pronken als het schoonste voortbrengsel der Nederlandsche kunst in de xlxe eeuw.
Met de midden-spoorhalle van Amsterdam waarvan de
uitvoering hem kort nadien toevertrouwd werd, was het
museum Cuypers' lievelingswerk. Doch gelijk Nehemias
bouwde hij die twee hoofdwerken met den passer in de eene
hand en het zweerd in de andere. Want van alle kanten viel
men hem aan, en alle middelen, zelfs de schandigste, werden
aangewend om hem zijn eervol ambt te ontnemen. Maar
evenals voor den joodschen aanvoerder, was de zege op elk
gebied, de zege van den passer en die van het zweerd,
volkomen ; en van de inhuldiging dier gebouwen of moesten
de moedwil, de godsdiensthaat en de broodnijd de wapens
neerleggen. De overwinning was behaald, van den man op
zijne benijders, van zijne beginselen op hunne lasteraars :
dubbele kamp dien Cuypers nooit, zelfs uit taktiek, vaneenscheidde. Den zonneglans in 't aangezicht hebben en het
licht blijven loochenen kan niet ; en bij uitzondering van
eenige vledermuizen Wier oogen het licht verblindt; zijn er
sedert die jaren geene Hollanders meer die niet bekennen
dat Cuypers een man is van genie.
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Ook na nog tal van werken, waartusschen de herbouwing van het kasteel Ter Haar en die der hoofdkerk van
Maastricht, vierde in Mei 18 9 7 gansch Nederland den
zeventigsten verjaardag der geboorte van zijnen grooten
kunstenaar.
En heden nog, op bijna tachtigjarigen ouderdom, werkt
de man onverpoosd, met vaste hand en twintigjarig hart,
aan talrijke nieuwe gewrochten. Moge hij 't nog lang
blijven doen !

Dat is in 't kort de loopbaar., van dien grooten man, die
zijne familie, zijn vaderland en de Christene kunst zoo-veel
eer bijbracht. Zijne verdiensten deed ik Bever door feiten
dan door beschrijvingen geiden, want « zijne werken bore
tuigen voor hem. »
Als herhaling som ik er bier nog de voornaamste van
op : herstelling der kathedraal van Mainz, van St-Servaas
en 0. L. Vrouw te Maastricht, van 't munster van Roe-.-mond en eene menigte andere kerken, van 't kasteel van
Ter Haar en veel burgerlijke gebouwen. Hij richtte de
kathedraal van Breda op, de St-Willehrordus- en St-Dominicuskerk te Amsterdam, het centraal station en het Rijksmuseum in dezelfde stad, omtrent honderd kerken, onte:bare andere gebouwen in Holland en in 't buitenland.
Hij bezit vele orden, is doctor h. c. der Universiteit
van Utrecht,Royal Medalist of the Institute of British Architects, Membre Associe de l'Institut de France, lid van vele
genootschappen en academien : Weenen, Petersburg, Brussel, Miinchen, Berlijn, Stockholm, Antwerpen, New York,
Philadelphia, enz., mede-oprichter der gilden van St-Lucas
en Thomas, enz., en ontving in de maand September 1. 1.
uit de hand van H. M. de Koningin, de gouden medallic
voor Kunsten en Wetenschappen met den titel van Grootofficier in de Huisorde van Oranje.
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Het bovenvermelde heeft vooral betrekking op 's mans
leven en werken. Doch zijn leven en werken streefden
slechts naar een ideaal, en hunne springveer waren de vaste
princiepen die zijn schrandere geest hem deed ontdekken.
Zijn beeltenis zou vaag blijven, zoo 't niet werd gesteld
in 't licht dat er opvalt uit zijn stevig gehandhaafde kunstbeginselen. Hier komen dus eenige woorden over Cuypers'
streven als kunstenaar niet van onpas.
De kunst-hergeboorte die opschoot uit den chaos der
XIXe eeuw in West-Europa, heeft als voorvechters enkele
groote mannen gekend, wier namen tot de geschiedenis
behooren. Zoo waren de Caumont en Viollet-le-Duc in
Frankrijk, Welby Pugin in Engeland, Reichensperger in
Duitschland, Baron Bethune in Belgie. Elk land schonk de
Voorzienigheid haren hoofdman, en voor Nederland was die
man onbetwistbaar Cuypers.
Zij begonnen den strijd, elk op zijn gebied, met pen en
woord en werk. Hun streven was grootendeels eene reactie
van het Christen ideaal tegen de heidensche strekkingen der
Renaissance, van de logica tegen den slenter, van de overlevering tegen de willekeur. Doch die reactie, hoe gewettigd
ook, had bij velen het gebrek van alle reactie : de overdrijving en het meer polemiek dan positief karakter, dit karakter
dat onmiddellijk zwart doet zeggen waar de tegenstrevers
wit voorstaan, zonder altijd grondig die zienswijze te beredeneeren. Zoo werden Renaissance, Barocco en Classicisme vooral aangerand als heidensche kunst, als afstammende van eene heidensche beschaving. Die kunst hoefde
vervangen te worden door het gothiek, den christen stijl.
Dus was al 't gothiek katholiek en godsdienstig; al het andere
heidensch en profaan. En zoo werd het gothiek alleen als
christene kunst uitgeroepen. Men dacht er niet aan dat het
nooit een algemeene stijl was of worden kon, vermits het
Christendom noodzakelijk algemeen is en een algemeene
wereldstijl, evenals een algemeene beschaving onredelijk
en onmogelijk is. Het christendom vergenoegt zich de bestaande kunsten in elk land, even als de beschavingen, met
christen geest te bezielen.
Een ander voorbeeld van hetzelfde feit is de verwarring
welke de liefde der middeleeuwsche gebouwen heeft doen

DR. P. J. H. CUYPERS

79

ontstaan tusschen kunst en archeologie. Onovertref bare
voorbeelden worden ons door de middeleeuwsche gebouwen
aangeboden, dat was een alg-emeen aangenomen axioma.
Dus al wie architect spelen wilde moest die gebouwen als
voorbeeld nemen, en noodzakelijk eene kerk bouwen volgens den stijl der xm e of )(we eeuw. En wee den bouwmeester wiens roekeloos potlood eene lijn durfde trekken of eene
kroonbloem schetsen waarvan hij de archeologische afkomst
niet kon bewijzen. « Dat heb ik ddar gezien » werd het
afdoendste bewijs van schoonheid! En zoo triomfeerde een
bekrompen oudheidkundige geest over ingeving en sthetiek. Met te nauw de oude modellen te willen navolgen copieerde men er enkel den uiterlijken vorm van,en het gothiek
dat men voortbracht was als een geraamte, samengesteld nit
allerlei beenderen bijeengezocht op een kerkhof. ZOO deden
de middeleeuwsche meesters niet ! Die schreven malkander
niet af, maar ze waren bezield met de algemeene beginselen der schoonheid, gekneed door traditie en omstandigheden, en met die princiepen in 't oog, mochten zij
hunne persoonlijke ingeving den vrijen teugel laten ; en
hetgeen zij voortbrachten was levende kunst. Bijna al de
neogothieken vergaten dat ze de werken der ouden bestudeeren moesten, minder om die werken zelven dan om er
hunnen geest uit te halen.
Tusschen degenen die 't minst bovengemelde fout bedreven, zet ik Cuypers op allereersten rang, merkelijk boven
Pugin, Viollet-le-Duc en zelfs Bethune, want niet alleen
wist hij, als man van gezond verstand, theoretisch de ware
handelwijze te ontdekken, maar hij wist ze, als kunstenaar
tot eene voortreffelijke wezenlijkheid te brengen.
In dat opzicht dient zijn werk in twee groote onderdeelen gesplitst : zijne restauratie van oude gebouwen en
zijne nieuwe scheppingen. In de eerste handelde hij vooral
als archeoloog, in de tweede als artist, en hij is voortreffelijk
in beide.
De hersteller van een antiek gebouw wandelt niet op
eigen bodem. Zijne groote taak is 't gedacht van den eersten
kunstenaar terug te vinden en het kunstwerk, voor zooveel
dit in werkelijkheid kan gedaan worden, in zijnen oorspronkelijken toestand te herstellen.
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Tot die ondankbare taak is zelfverloochening noodig,
maar vooral scherp inzicht, klaarheid van opvatting en
strenge logiek : een stuk steen, dat anderen met den voet
wegschoppen, kan voor den hersteller het uitgangspunt
een er vruchtbare hypothesis wezen en de leiddraad voor
het terugvinden van gansch een bouwstelsel.
Hoe verdienstelijk Cuypers als restaurator is, bewijzen
de Munsterkerken te Roermond, St-Servatius te Maastricht
en de Dom van Mainz, maar vooral het kasteel Ter Haar,
dat voor twintig jaar slechts een vormlooze puinhoop was
en waarvan hij geheel het oorspronkelijk uitzicht teruggevonden en heropgericht heeft, zoo dat het nu prijkt als het
prachtigste heerenslot van Holland.
Was Cuypers slechts groot als hersteller, hij zou zich
niet boven verscheidene anderen verheffen, want met herstelling is meer wetenschap dan kunst gemoeid, en wetenschap kan door studie en werkzaamheid verworven worden.
Doch de roem van Cuypers ligt minder in zijne wetenschap dan in zijne scheppingskracht als kunstenaar. Nauwelijks was hij door eigen studie tot de kennis der oude gebouwen gekomen,of zijn schrandere geest eigende er zich niet de
uiterlijke vormen, maar wel de innerlijke bezieling van toe,
en die gothische geest,bevrucht door ziji n eigen genie,bracht
van toen of werken voort die men op 't eerste zicht tusschen
al de andere als de zijne kan herkennen. Enkele voorbeelden : de schoone nationale bouwstof, den baksteen, gaf hij
hare eereplaats, door de pleisterwoede ontroofd, terug, en
hij wist met het spel der voegen, met de veelkleurige samenstelling, en met het tusschenmengen van natuursteen, er indrukken mee te weeg te brengen die niemand had durven
verhopen. Het klassieke gothisch kerkplan nam onder zijn
potlood, naar plaats en behoefte, allerhande ongeziene vormen aan. Nieuwe middelen wist hij aan te wenden, gebruik
van ijzer en majoliek, prachtige kerkzuilen in marmer
of graniet; nieuwe vormen wist hij aan elk bouwelement te
geven, zooals aan torens, ingangspoorten en vensterramen,
vormen zoo gothiek als alle andere, maar die men vergeefs
in een middeleeuwsche kerk zou zoeken.
De nieuwe vereischten van liturgie en gezondheidsleer,
als iDiechtstoelen, kruiswegen en warmtetoestellen wist hij op
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zijn beste met de gothische gebouwen in verband te
brengen.
Maar 't is vooral in de decoratie van 't gebouvv dat
Cuypers zijn eigen meester is. Hij is niet alleen architect,
maar ook beeldhouwer en schilder. Al de beelden die zijne
gebouwen versieren komen van zijn potlood en zijn terstond
herkennelijk aan hunne decoratieve opvatting niet minder
dan aau hunne edelheid van vormen en uitdrukking. Elk
beeld is gemaakt om eene zekere plaats te bekleeden en om
tot de pracht van bet geheel bij te dragen.
Want de versiering en meubleering der kerken vloeiden
bij hem steeds uit eene bran met de opvatting van het gebouw zelve. Hij handelt niet zooals veel architecten die het
geraamte van den bouw aaneenknoeien en dan het overige
aan heeldhouwers en schilders overlaten. Voor hem is het
gebouw met wat bet behelst een kunstwerk, dat door een
brein moet opgevat worden. Vaak zijn in zijne kerken de
binnenstellingen niet afgebroken of reeds hebben gewelven
en bovendeelen hunnen tooi ontvangen.
Ook was de heropbeuring die hij bestierde, niet alleen
die der architectuur, maar die mede van al de kunstambachten, die niet minder dan hunne koningin in de boeien
zuchtten.
Den timmerman werden weer, in plaats van de behan deling van den lijmpot en de stopverf, beproefde samenzet tingen en het hout eigene vormen aangeleerd. Hij wilde
geene houten lijsten gelijk steenen. De lijn heeft in haarzelve geene beteekenis, maar enkel als zij uitgewerkt is in
eene degelijke stof.
Den schilder ook werd een nieuw terrein geopend : de
decoratieve veitolking van alle schoone vormen uit het
planten- en dierenrijk. De versiering bleef de architectuur
onderdanig en trad terug in den rol dien ze nooit had
moeten te buiten gaan : het eenige kunststuk uitdrukking
en leven bijzetten, zijne weerde doen uitschijnen en niet de
virtuositeit van den schilder.
En de smid ? Under hamer en tang en vijl leerde
Cuypers hem eene ijzeren flora scheppen, zoo monumentaal
en zoo streng, en toch keurig en fijn.
De glasschildering is een zijner triomfen geweest. Aller6
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prachtigst zijn de voortbrengsels, vooral die der laatste
jaren, uit zijne kunstwerkplaatsen van Roermond. Als decoratief uitwerksel blijven ze niet verre onder de beste Gentsche
produkten, en ze overtreffen die misschien door oorspronkelijkheid van teekening.
En zoo was 't met de heele reeks der kunstambachten.
VOOr eene halve eeuw dwaalden alle langs duistere en uiteenloopende paden. Heden straalt het voile Licht op de breede
baan waar ze hand in hand op vooruitstreven naar het eerie
eeuwig-ware schoone !
Dit alles is het werk van Cuypers, en zoo 't waar is
dat ons leven eene hel zou zijn, zonder de enkele stralen
van het schoone die er de Schepper op neer liet vallen
zoo het waar is dat diegenen groote menschenminnaars zijn
die eenen straal van dat schoone vatbaar maken voor ons
oog dan ook is Cuypers een groot man, dan verdient hij
de bewondering en de dankbaarheid van zijn vaderland en
van gansch het menschdom.
R.

Dworp, 19 Sefttember 1905.

LEMAIRE.
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4.1* +1‘ LODEWIJK

VAN DEYSSEL * -4+

Een eremijt en een apostel tevens; een Peter de Kluizenaar in de moderne kruisvaart voor 't schoone woord.
« Ik heb eens, op een oepaald, afzonderliik tijdstip van
mijn jeugd ... het besluit genomen van mij aan Kunst en
Gedachte alleen geheel te geven. » (I)
Hoe Van Deyssel den eed van zijn achttiende jaar heeft
gestand gedaan en met Welk een uitslag : dit zullen de volgende bladzijden trachten te onderzoeken.

Lodewijk Van Deyssel is de schrijversnaam van Karel
Alberdingk Thijm, Jozef's jongsten zoon. In 1864 werd hij
te Amsterdam geboren.
Men weet wie en wat wader Thijm is geweest, en men
zal 't nog beter weten na lezing van de studie over hem in
ditzelfde nummer.
Karel's moeder was een vrouw van gezond verstand,
van fijne beschaving, letterkundig ontwikkeld en diep godsdienstig jammer, ziekelijk en teer van gestel.
Karel kon pas een jaar of acht zijn, toen hij zijn eerste
groote-menschen-daad pleegde. Hij was weg van huis, nie-

(1) Gedachte, Kunst, Socialisme, III e bundel
Oftstellen.
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.nand wist waarheen, en een klein nichtje, dat voor eenige
dagen was overgekomen, was ook weg... Ouders, vrienden,
dienstboden, 't was alles op zoek in de stad naar de ontvluchten. Daar, voor een speelgoed-winkel, zag een van de
meiden Alberdingk's bokkenwagentje staan en voor een
toonvenster binnen erkende ze den schaker en de geschaakte : Karel was bezig een huishoudentje te. koopen
voor hem en zijn bruidje, en had aan 't kantoor de boodschap gegeven : 't Is alles op rekening van Jozef Alberdingk Thijm.
Karel had een door-goed kinderhart, maar hij verstond heelemaal niets van gehoorzaamheid. Eens er was
familie — maakte de jongen zijn moeder zoo boos, dat het
brave mensch 't niet verkroppen kon, en hem in 't bij zijn van alien bestrafte. Karel werd gewaar dat het ernstig
zou worden ; stout ging hij staan onder de toornblikken
van mama, met een hoofsche buiging en een minnestreelverzuchting haar complimenteerend : cc Ach, juffrouw
Kerst (I), wat heb-je toch lieve oogjes ! » Met een onbedwingbaren lach van alien was de absolutie klaar !
Een anderen keer had Karel het weer Al te bont
gemaakt. Zijn moeder weigerde hem haar avondzegen :
« Zoo'n duivelskind krijgt geen kruisje. » — En Karel
daarop : « Welnu als ik doodga vannacht, dan zullen we
ereis zien wie van beiden door Onze Lieve Heer 't meest zal
gestraft wezen : Ik, die geen kruisje kreeg, of u, die me
nie' meer zult hebben ! »
Hij was letterlijk van kwik. Zijn guitennatuur liet hem
geen vijf minuten rust ; de gouvernante mocht voor zijn
leegen stoel grammatika doceeren, terwijl hij lag te zwemmen op den vloer of te paard reed op de kast.
Op zijn elf jaar ging Karel, lijk vroeger zijn oudere
broers Jan en Frank, naar 't klein seminarie te Rolduc,
onder 't bestuur van Mgr Everts. De strenge tucht fnuikte
zijn kwajongensaard. Hij was een leerling, vroegrijp van
geest, middelmatig van studielust, grillig van karakter,
met nukken van kwaperterij en -vlagen van djeezekes-

(I) Karel's moeder heette met haar meisiesnaam « Kerst. »
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bravigheid. Na drie jaar kostschool bleef Karel thuis, al te
vroegtijdig. Dit kwam zoo :
Dichter Thijm wilde als praktisch man voor de toekomst
zorgen van zijn kinders. Hij had een boekhandel overgenomen, de firma Langenhuysen, ez hij dacht zijn oudsten
zoon, na voltooide humaniora, daarin te plaatsen. Maar,
d'r was geen zeggen aan, Jan werd priester en later Jezuiet
Nu rekende Thijm op zijn tweeden zoon : Frank, zestien
jaar oud, bleef uit Rolduc thuis, en kwam op vaders kantoor. Maar na weinige maanden had Frank zijn bekomst van
't boekhandelsvak. Hij droomde van jets meer « dandylike »,
en hij trek eruit. Hij werd rnakelaar in effekten, zag en
proefde de wereld, stak als koopman over naar New-York,
en schreef ter verpoozing blijspelen en brieven aan 't
1 Ian delsblad
Thijm — de mystieke kunstenaar, maar de man van de
gouden micldenmaat in 't werkeliik leven — Thijm stond
raar te kijken naar zijn kroost hij schudde zijn hoofd zoowel
over Jan als over Frank, twee uitersten in tegenovergestelden zin.
Nu zou hij de « zaak » met zijn jongsten, met Karel
beproeven,
« Waarlijk scheen aanvankelijk deze in aanleg daarvoor
meer geschikt dan de twee andere.
» Hij toonde wel van den beginne afaan wereldsche
neigingen,in de richting die door zijn broeder, den financier,
werd gevolgd, maar daarbij toen hij, reeds op zijn veertiende
jaar,in de zaak werd geplaatst, zulk een lust om den geheelen
dag met boeken bezig te zijn, in de bibliotheek zijns vaders,
in den « ouden boekhandel », des avonds bij de aucties, dat
het zich liet aanzien : boekhandelaar zijn en steeds met boeken verkeeren zoude zijn meest geliefde levenstaak wezen.
» Terwijl deze zoon volwassen werd, had zich echter
Thijm's schouwburgliefde en journalistiek op zijn sterkst
ontwikkeld, de zoon vergezelde den vader naar de theaters
en schreef weldra, evenals de vader, tooneelcritiek in de
courant. Het gevolg was, dat hij voor dit gedeelte van zijns
vaders bezigheden nog meer neiging begon te voelen dan
voor de boekenzaken en het genoegen van zijn jeugdige
meeningen to zien openbaar gemaakt hem verleidelijker
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voorkwam dan het verkeer met de stille goede vrienden, die
de boeken waren. En weidra verliet hij ook den boekhandel,
om in journalistiek en letterkunde zijn eenige bezigheden
te vinden. » (I)
Dat was nu de derde die wegliep van 't kantoor. 't Was
fataal voor de zaak. Maar de teleurstelling voor Thijm werd
hem vergoed, eenigermate althans, door den zoon zoo te
zien ijveren in vaders lievelingsvak.
't Plezier echter duurde niet lang. Die melkbaard was
artist, hoog verheven boven al de kleine menschjes rondom
hem, ook boven zijn vader natuurlijk : zijn vader die katholick geloofde, zijn vader die bad, zijn vader die Gods geboden onderhield, zijn vader die Vondel vereerde en de hooge
kunst, zijn vader die zeer schoon proza en flinke verzen
schreef. En de artist van zeventien jaar vond het hoog
tijd een reeks tooververtooningen van zijn genie te beginnen : Hij schreef dus beter dan zijn vader ? Dat juist niet.
Maar hij las en bewonderde Zola en Dumas fils, en Daudet
en de Goncourt's en Guy de Maupassant ; en hij schopte
zijn katholiek geloof aan stukken ; en hij vaagde zijn hielen
aan de christelijke zedeleer ; en hij zette vader Vondel
een langen neus ; en hij gekmuilde naar alle kunst, die geen
Fransch realisme-naturalisme was, en hij schold heel de Nederlandsche literatuur, en de schriften van zijn ouwen heer
daarbij, een vreeselijke soep...
Ge zult me vragen : Had vader Thijm geen tuchtroe in
huis voor 't genie van zijn zoon ?
Och, de man was, lijk in veel dingen, ook als vader
Le goed. Met zijn dichterlijk hoofd en zijn edel-rein hart
hoopte hij dat alles wel beteren zou. Wie had ook gedacht
dat zijn opvoedingstelsel van in Gods naam de kinderen
maar te laten begaan, op zoo jets moest uitkomen ? Thijm
strafte dus niet, maar verdriet had hij veel, tot in 188 9 , toen
hij

(i) (( J. A. Alberdingk Thijm, door A. J. » (d. i. Van Deyssel)
blz. 328-329.
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Laat ons nu naar 1881 terug, 't jaar van Karel's eerste
opstel. Het heet De Eer der Fransche Meesters en was een antwoord in De Dieische Warande op D r Nuyens' artikel in Onzc
Wachter : Victor Hugo als drantatisch Dichter. Nuyens beweerde
dat schrijvers als Moliere, Hugo, Zola, gevaarlijk zijn voor
zeden en geloof. Daarop meende Karel to moeten loskomen:
Dokter, van letterkunde weet ge geen sikkepit of ; laat mij
u zeggen ik die 't weten ka.n — dat de Fransche meesters
den mensch kennen en 't menschelijk hart, dat ze waar
zijn, dus ook zedelijk in den hoogsten zin.
« Och, mijnheer, ik bid u, lees Zola, lees 1'Assommoir,
en ge zult niet weer zeggen dat het yolk, dat daar in zijn
ellendigsten toestand wordt afgeschilderd, gevleid wordt.
Lees Nana en gij zult nooit beweren dat de slechte vrouw
daarin op een piedestal wordt gezet. Het geslacht toch,
waarvoor geschreven wordt, zou gevleid zijn wanneer het
gunstig uitkwam en al de schitterende hoedanigheden ervan
werden in 't licht gesteld (wat voor taal is dat ?) en — waarin
gebeurt dat, mijnheer? In La Conquete de Plassans? In
La Fortune des Rougon ? In Le Ventre de Paris? Neen,
nietwaar ? Overal wordt de hedendaagsche maatschappij in
haar deerniswekkenden toestand geschilderd, met hare zeer
zeldzame groote karakters. »
En daaronder, als een leeuwenklauw : Van Deyssel.
't Betoog van den jongen Zola-zeloot kon men wel
wat slappetjes vinden en den stijl ook. Nuyens althans werd
niet bekeerd. Waarom ? Dat legde Schaepman uit in een
wederwoord van Ouze Wachter Hij vond Van Deyssel een
knaap, dien men het best wat onder de broek zou geven.
Lowieke was diep getroffen aan zijn artisticiteit ; en toen, en
later nog, wijl 't met redeneeren niet heeft hij den Doctor, naar straatjongensmode, het al scheldend betaald gezet.
Vanaf 1885 begint Van Deyssel's groote literaire werkzaamheid. Hij heeft een opvatting van 't leven gevonden,
iets naar zijne voile goesting : die opvatting zal zijn de
philosofico-artistico-individualistische, het leven in trots en
in haat boven de algemeene menschheid : hoogmoed is
hooge mood Multatuli wist het reeds. — Van Deyssel voelt
zich een Uebermensch « een mensch die zich zelf voor zoo
jets als voor een god houdt. a
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« Ik houd mij voor het allerhoogste, en het is zonderling dat ik toch meen, dat dit niet alleen geen ijdelheid,
maar zelfs Been hoogmoed is. » (1)
Al dadelijk dus begint Van Deyssel een hemelvaart,
hoog- en groot-alleen, of liever gekoppeld aan Kloos, die
ook is :
«
een god in 't diepst van (z)ijn gedachten
en zit in 't binnenst van (zich) zelf ten troon » (2)
Wij zijn dus in drie- vier en tachtig. Wijl Van Deyssel
in stilte werkt aan zijn grooten roman Een Liefde, schrijft
hij in de bladen over Hugo, Alphonse Daudet, Villiers de
l'Isle Adam, Barbey d'Aurevilly, Helene Swarth, en ook
zijn eerste scheldartikel Nieuw Holland.
In 1885 rust hij wat uit. Hij doet een zwerftocht in onze
Ardennen en bezoekt o. a. Laroche, waar Jacques Perk
eenige jaren vroeger vruchteloos genezing was komen zoeken voor zijn zieke longen.
Omstreeks hetzelfde jaar komt hij in persoonlijk verkeer met Kloos, Van Looy, Ary Prins, Aletrino, Netscher,
Frans Erens, Frank van der Goes, Jan Hof ker, Alph. Diepenbrock (3) met nagenoeg al de « woord-artisten » van
dien tijd. Best van alien bleek hem Kloos te verstaan, en
van hem genoot hij « de meeste geestes-vriendschap » (4)
In 1886 schrijft hij zijn groote critisch-lyrische stukken
Over Literatuur (eigenlijk over Netscher) en over l'CEuvre van
Zola.
In 1887 huwt hij. En met zijn vrouw en zijn kunst
vlucht hij ver -van steden en menschen, naar diezelfde Ardennen waar hij het voor twee jaar zoo heerlijk had gevonden.
Hij kiest er zijn Olympos « Le Chalet des Cherats » op een
hoogen rotstop middenin de wildernis, anderhalf uur van
Houffalize. Daar, onder de wijde luchtkoepel behangen
(1) Door helle en starre Levenslente. VIII e Bundel Verzamelde Ofistellen.
(2) Kloos : Verzen.
':3) Holland's meest gewaardeerde toondichter. Hij zal, op
woorden van zijn neef Van Deyssel, de cantate schrijven voor
de Rembrandt-feesten te Amsterdam (14-15 Juli 1906).
(4) Cfr. Studie over Rembrandt, XXe Eeuw 1905
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met azuur of met onweerswoiken, welvend over een golvende zee van zomerkleuren of een witte onmetelijkheid van
sneeuw daar werkte en studeerde Van Deyssel standvastig.
Om negen uur ging hij slapen en om vier stond hij op.
Tot 's namiddags bleef hij zonder verpoozing met zijn pen
en zijn boeken. Tegen avond ging hij nit met de biji, en
hakte hij hout voor 't vuur in de keuken.
Hij smaakte godengenot in zijn « Chalet des Cherats o :
« Ik ben gegaan met een overgegeven gemoed door de
bloeyingen van de woordkunst in de tijden, en wat zij
gezegd hebben, de Grieken, en gedroomd, de Italianen,
en geroepen en geschreid, de Engelschen, dat heb ik doorvoeld dat mijn wezen er van rilde. » (1)
Hij legde er een laatse hand aan Ben Liefde ; hij schreef
er de meeste hoofdstukken van zijn tweeden roman, De kleine
Retubliek ; hij zond van daaruit naar De N ieuwe Gids zijn
prozalofzangen aan La Terre, aan Le Re've, ran La Bête betmaine van Zola ; hij bewerkte er zijn studien over Lidewijde
van Huet, over de Goncourt en Multatuli, over Blauwe
Bloemen van Helene Swarth, yuffrouw Lina van Emants, Hine
Vere van Couperus ; hij gaf er zijn boosheid lucht over Van
Sorgen, C;',t.harina Van Rees, Slothouwer, Terburch, Mario,
Pr. Quack, de Keulsche Dame (Lina Schneider), over de
tijdschriften De Ooievaar en Holland-Vlaanderen, over De Gedackte, over Zedelijkkeid ; en hij beproefde er een uitersten
kunstvorm van impressionisme in de Sneeuw.
't Was een tijd van ontstuimige, onuitputbare scheppingskracht.
Begin Maart 1889 verliet hij zijn adelaarshorst. Hij had
slecht nieuws gekregen van huis : Vader Thijm was erg ziek.
Karel kwam nog in tijds :
« Thijm lag neder in het groote, bijna monumentale
ledikant, van welks op vier smalle kolommen rustenden
donker-groenen hemel, donker-groene gordijnen afhingen,
en waarin hij gedurende vijf en veertig jaren bijna elken
nacht had geslapen. Ten twee ure, teen zijn zoon, de priester,
in het vertrek kwam, om juffrouw Catharina Thijm af te
lossen, die bij het ziekbed de wacht had gehouden, block
(I) De Gedachte. V erzamelde Opstellen I.
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het einde nabij te zijn. De borst van den zieke bewoog
heftig op en neer en de doodsreutel liet zich sneller en
heviger hooren. Uit het bijna onkenbaar geworden bruinrood gelaat, dat naar voren was opgezwollen, terwijl de
wangen geheel ingeslonken waren, kwam het hijgen zwaar
en benauwd voort. De zoon van den stervende zag onmiddellijk hoe de toestand was en liet al de huisgenooten in
het vertrek komen. Mevrouw Thijm en haar dochter gingen
aan de achterzijde van het ledikant staan. De priester aan
de voorzijde bij het hoofdeneind. Hij lei zijn linkerarm
onder het opgestelde hoofd-kussen om den stervende te
steunen en de rechterhand aan de zijde van het hart, denkende zoodoende de pijn daar nog voor 't laatst te verzachten, en, met luide fluisteringen, bad hij voor zijn vader,
zijn hoofd over den geliefden heerigebogen. De twee andere
zonen stonden naast den priester. En, in een zeer fraai
instinktief moevement, hadden de vrouw en de kinderen
alien den man en vader aangevat en hielden zijn armen en
handen zacht omklemd, daarmede te gelijk uitdrukkend dat
het zoo moeielijk was te scheiden en dat zij hem in zijn
nood voor 't laatst wilden steunen. Aan het voeten-eind
lagen de dienstboden geknield, de gordijnen waren daar
weggeslagen. Het bed was daardoor zacht en helder
verlicht.
» Om kwartier voor tweeen verminderde plotseling het
zware hoorbare hijgen. Een groote kramptrekking voer
door de leden van den stervende. Een zachte snik was zijn
laatste levensteeken. Te gelijk veranderde het gelaat geheel.
Het was of een uit de inwendigheid komend licht zich door
de trekken drong, als een zacht gouden glans. De oogen
braken en de twee laatste tranen van hem, die de schoonheid meer dan het Teed in zijn leven had doen weenen,
vloeiden over zijn wangen, terwijl zijn mond zacht glimlachte. Toen slonken de vormen van het gelaat met een
bijna zichtbare snelheid en een zeer schoone albasten tint
verving den stervensglans.
» De doode lag daar nu in waarheid als een beeld, zoo
fijn, zoo rein, zoo vlekkeloos blank. Het was of het beste en
hoogste zijner ziel in haar innigst wezen, zich gekoncentreerd
had in het gelaat. Bij weinigen neemt de dood zoo zeer, zoo
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zichtbaar het karakter eener verheerlijking aan. De gewijde
kaarsen beschenen met hun mysterieus licht het schoone
gelaat, in zijn groote zalige rust, in zijn hoogen vrede. »

*
De dood van zijn vader bracht verandering, een stoffelijke althans, in Van Deyssel's leven. Hij reisde om vrouw
en kind naar Houffalize, en kwam nu wonen te Bergen-opZoom. Dit om den wensch te voldoen van zijn moeder, die
zich was gaan afzonderen in een klooster bezuiden de stad,en
liefst een van haar kinders niet al te ver van zich of hield.
Intusschen maakte Van Deyssel, in Holland terug,
kennis ook met de nieuwere schilders. 't Verraste hem, dat
hij hun ideeen zoo nauw met de zijne verwant vond, en
't klonk als een verrukking in zijn oor, dat hidden
vernomen en beluisterd en bewonderd wat hij van zijn
Luxemburgschen rotstop aan Holland had verkondigd :
Van Looy zond hem een waardeerenden brief; in Breitner 's
atelier vond hij zijn Kleine Republiek, Frans Erens bracht
Israels binnen te zijnent en in 't prachtig oog van Vandervalck las hij kunstenaars-eerbied. Ook Jan Veth en
Willem \'Vitsen stelden prijs op zijn vriendschap.
Maar er was buiten die stoffelijke wijziging van daar
straks nog een andere in Van Deyssel gekomen : door
vaders dood wellicht, heel zeker Loch omstreeks dien tijd.
Geen bekeering, lang niet maar eon soort inkeer, dien ik
toeschrijven durf zoowel aan beproevingen, die kwamen
van buiten, als aan innerlijke neigingen en noodwendigheden in een Kraftmensch, die van 't Nietzscheism en zijn
troosteloos-onmeedoogende trotsideeen allengskens genoeg
kreeg.
Wel was nog de hoogmoed in hem, even star als ooit,
maar die hoogmoed was nu ... 'k vind geen beter woord
railer geworden. De Sturm-und-Drang-periode van de brutale driften was heen, en hij, de godgelijke, die vroeger
vloekte dat artisten alles was toegelaten, werd bedaarder
nu; en, in zijn jacht naar uitersten, werd hem alle stoffelijk
leven wee. Dit was nu, naar zijn eigen woord, « de ascetisch-
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mystische levensopvatting, het leven buiten het algemeene
leven ook, tegen het zinnelijke leven in. » En hij las -werkelijk de mystieken : hij las St Dionysius Areopagitus, Thomas
a Kempis, Ruysbroeck, Ste Theresia, enz.
Hij las die natuurlijk niet als een geloovige de hoogst
begenadigden leest, om zijn ziel te volmaken, en op aarde
door 't leven in de hoogste Liefde, te genieten een voorsmaak van 'teeuwig en hemelsch genot hij las ooze heiligen
en eerwaardigen lijk een artist artisten leest, om 't xsthetisch
mooie van de katholieke ethiek in haar hoogsten vorm. Dit
wil zeggen dat hij zijn beste deed om buiten bereik van haar
diepste werking te blijven : op een der eerste bladzijden van
de N avolging immers moest hij al vernemen : Oranis
scriptura sacra co spiritu debet legi quo facta est (i).De zelfde
kunst-voldoening die Van Deyssel vroeger in de naturalisten
vond, zocht hij nu in de mystieken. Geen stijgen, in ootmoed,
naar God ornhoog maar stijgen, in hoogmoed, boven de
menschen omlaag. Vat rare dingen den dag van heden !
Thomas FIamerken, patroon van de symbolisten, St Paulus
beschermt-sant van de dagbladschrijvers. Waarom patriarch
Jozef geen patroon van de graankooplui, en Mozes de
heilige aartsvader niet van de spuitwater-fabrikanten ?
Een eerste gevolg van deze nieuwe kunstgymnastiek :
In zijn beste oogenblikken kreeg Van Deyssel nu medelijden
met de menschjes onder hem — iets dat hij in zijn vroegere
stugheid nooit had gevoeld : « Ik meende nu dat het leven
buiten mij leelijk en slecht was, dat ik alleen mooi en goed
was, en dat ik het leelijke en slechte leven mooi en goed zottmaken » (2).
Een tweede gevolg : De vereering voor Zola verslapte,
en de cultus voor Maeterlinck en 't beste van Huysmans
kwam in de plaats.
Een derde gevolg : Van Deyssel richtte zijn leven in op
de wijze die — naar hij dacht, hem de meeste aesthetische
vatbaarheid voor de mystieken schenken moest : « Hij
leefde zeer sober, eenvoudig en teruggetrokken. Wekenlang kwam hij niet buiten de deur. Hij vermeed alles wat
(1) l e Bock, 5 e Kap.
(2) Over het Leven en de Waarheid. VI e Bundel V erzamelde
Opstellen .
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hem afleiding had kunnen geven, zoowel op geestelijk als
op stoffelijk gebied. Op vaste uren deed hij elken dag hetzelfde, en tot zelfs in zijn voedsel betrachtte hij een eenvoudigheid, die moest beletten dat hij uit zijn dagelijksch doen
zou geraken. Hij leidde een leven zooals dat in geestelijke
gestichten geleid wordt, waarin alles ingericht is op een
koncentratie van het leven naar binnen en afleiding ten
strengste geweerd wordt. » (I)
In dien geestestoestand, schreef hij over Van Looy,
De Meester, Gorter, Van Eeden, Aletrino, over La-Bas
van Huysmans, over Socialisme, over De .Food van 't
N aturalisme kreeg nog wat booze buien van den Ouden
Adam over Maurits, Van Meerkerke, Van Hamel, Lapidoth, Jan ten Brink, Josephine Giese, Smit Kleine, de
Viaarnsche Letterkunde, Elzevier's geIllustreerd Maandschrift, enz ; gaf de schets In de Zwemschool en de prozagedichten : de Koning der Eeuzeen, Afsterven, Menschen en
Bergen, Jeugd.
't Spreekt van zelf : dat jaleren zonder geloof, dat
boetelingen zonder de gratie, Van Deyssel kon het niet
uithouden. Zijn zenuwstelsel, onder gedurige spanning,
bezweek, en de knak ging zoo diep, dat hij, ondanks herhaalde kuren, er nooit geheel van herstelde. Na perioden
van drukke schepping, zakt hij telkens weer ineen als met
lamheid geslagen.
Zoo zocht hij in 1892 geestesverstrooiing te Parijs, en
begon toen dat zonderling dagboek waaruit hij nu en dan
een kapitel geeft.
Toch was einde '92 — begin 'g3 weer een tijd van veel
bezigheid : Hij bracht aan zijn vader een hulde en een eereboet « J. A . A lberdingk Thijrn, door A. J . », zijn beste en zijn
edelste boek ; hij schreef zijn bundel Multatuli, zijn prozagedicht 4pokalyps, zijn Akedysseril, naar Villiers De l'IsleAdam, een prachtuitgave met acht etsen van M. Bauer ; en
zijn studie over een Passie van Vosmeer De Spie.
In 1893 stierf Van Deyssel's moeder ; en langer dan 't
voor haar wezen moest, wilde hij te Bergen-op-Zoom niet
(1) Karakterschets : Van Deyssel, door Netscher. Holland-

sche Revue, October 1903.
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vertoeven. Om zijn droeve stemmingen te verjagen en meteen zijn diepgeschokte gezondheid herop te beuren, deed
hij een omreis in Duitschland. Na vijf maand vacantie,
kwam hij weer om zijn nieuwen thuis te kiezen Baarn
kreeg de voorkeur, 't mooie dorp tusschen Utrecht en de
Zuiderzee, met zijn bosschen en dreven 't geliefkoosde
zomerverblijf van de rijke Amsterdammers. Langs den
stilsten kant van 't woudgewest nam hij een villa ; en woonde
daar tot 1901 ; toen werd hem 't oude optrekje te klein en
meester de Bazel bouwde hem een ruimer buitenhuis
daarneven.
Mogelijk werd Van Deyssel's voorliefde voor Baarn
ook door de herinneringen beInvloed aan 't naburig Hilversum : daar immers bracht hij op 't ouderlijk landgoed de
gelukkige zomers van zijn kinderjaren door, toen hij nog de
kleine Benjamin was van zijn brave, geestrijke ouders.
Daar leerde hij vaders vrienden kennen, de katholieke
beroemdheden van de jaren '70, die hij later in den onbesuisden overmoed van zijn zeventien jaar te lijve zou gaan :
Dr. Nuyens, die wat stotterde, en die zijn tonggebrek leerde
verhelen door telkens, als 't dreigde, ter hulpe te roepen
het stopzinnetje « ziet u, maar... e » dat in zenuwgauwte
« utte mare » klonk ; en daarom hadden de guitige jonge
Thijm's den dokter-politicus « mijnheer Uttemare » betiteld ! Daar kwam ook Dr. Schaepman, die « weerwolf »
speelde met Karel, en « walvischje » na 't souper. Schaepman ging dan liggen op den grond, zoo fang en zoo breed
als hij was, de reus, en Karel vond het zoo prettig op dien
kolossalen rug paardje te rij den !
Pas was hij te Baarn gevestigd toen er in 't huishouden
de
Nieuwe Gids een krakeel ontstond, 't welk uitliep op
van
een scheiding. Kloos en de trouwen bleven aan den ouden
Nieuwen Gids, Van Eeden trok er op zijn eentje van door,
en Van Deyssel stichtte met Verwey het Tweemaandelijksch
Tijdschrift waarvan 't eerste nummer verscheen in September 1894.
Daarin liet Van Deyssel in 1895 drukken Tot een Levensleer. 't Bleek duidelijk : Weer was er verandering in hem
gekomen. Hij begon een derde levensopvatting : .een, die
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hij later noemde : « De synthetische en passief-wijze, het
leven in nederigheid, met het algemeene leven mee. »
Dit moet nagenoeg zoo zijn gekomen : Van Deyssel's
lichaamskrachten weigerden langer zijn wilspogingen van
vroeger te steunen : 't zij modern-philosophisch, 't zij middeleeuwsch-mystisch Uebermensch . te wezen. Dit ging nog
wel momentaan, in uitgelezen oogenblikken ; maar aan
zoo'n bestendige levensinrichting viel niet meer te denken...
Hij moest uitrusten, werkeloos blijven, soms lang, zeer
lang. Toen ging hij wandelen, toen zag hij daar te Baarn
rondom zich de schoone natuur, toen werd hij gewaar dat
ook daar voor den kunstenaar genot is te vinden passief
blijven, aangename indrukken ontvangen, en dan zoo heel
zacht en heel zoet genieten en bewonderen. Zoo deed hij,
als hij niet verder kon. Zoo kwam allengskens verzoening
met het leven, met de natuur, met de wer gild, met de
mensch en .
« Zijn leven te richten naar een overtuiging is wel
mooi te gaan in een vast stelsel, leidend en voor-op, met,
achter, in de lichtprojektie van uw wezen, de door u aangedane meewillenden, maar is het niet wonderlijk stillend en
gelukkig-makend, te bedenken, dat een even hooge levenshoogte als die in aktief overtuiging-doen, als die in straffen
geestdrift wordt opgesneld, ook langs de zoete bochten der
leutere aanschouwing wordt bereikt ?
» Wil het u dan niet moeilijk maken. Wil, als de buitenzon, die zoo lief tegen uw oogen doet, u laten wonen in
goudlicht en zijige kleuren, hem niet betwisten zijn gelijkwaardigheid met de binnenzon, die opscheen in het donker
der ziel.
» De ziel in de zinnen. Het heeft mij zoo zeer behaagd,
en daarom raad ik u : aanvaard met blijde verwelkoming,
als de seizoenen van uw wezensleven, de Inwendige en de
Uitwendige getijden....
Ik raad u, naar de oude leer, u gracelijk vriendelijk te
gevoelen in de richting der menschen maar de menschheid
meer te betrachten dan hare afzonderlijke leden de menschheid schoon te zien en te willen maken ... schooner » (i).
(I) Tot een Levensleer.

2e Bundel V erzantelde Olstellen.
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Zoo leeft nu Van Deyssel een gewoon-stil menschenleven to Baarn. Is 't lichaam gezond en sterkt zich de geest
en de wil tot werklust weerom, dan schrijft hij. Zoo gaf hij
van 1894 tot 1902 zijn critieken over Couperus, Huysmans,
Emants, Maeterlinck, Mauclair, Kloos, Van Looy, Coenen,
Thorn Prikker, Boutens, De Koo, Ary Prins, « Fransche
symbolisten », Heyermans, Antink, de schrijfster van Stille
Wegen, Verwey, Van Hulzen, Stendhal enz. hij gaf nog
een brokje uit zijn Parijzisch dagboek en twee zeer merkwaardige lyrische stukken, zijn boven vermeld Tot een Levensleer en Zondag-ochtend.
Met 1902 werd het Tweemaandelijksch Tijdschrift door
overvloed van bijdragen en leesgraagte van 't publiek de
maandelijksche XXe Eeuw. Van toen tot heden verkeert
Van Deyssel in een periode van kloeker gezondheid, en
meteen van groote werkkracht en drukke schepping. De
XXe Eeuw bracht van hem kritiek over Aletrino, Heyermans,
Van Looy, Coenen, Vander Goes, Balzac, Beets, Erens,
Querido, Marie Bashkirtseff, de schilders Thijs Maris,
Israels, en bovenal, nu laatst, zijn groote — alleszins
Rembrandtstudie.
groote
De oude Van Deyssel — de schelder — kwam nog eens
uit zijn hok hij 't verschijnen van Smit Kleine met Aeolie
of de Wind door den Gulden Winckel. Een nieuwe Van Deyssel
begon zijn reeks heel kleine schetsjes, zijn Adriaantjes, in
W akker worden en door de Witte Portalen, In de Huiskamer en op
de Straat, De nieuwe Dag, de Gouden Avond en de Witte Morgen ;
zijn fragmenten uit het Leven van Frank Rozelaar zijn
Badfilaats-schetsen. En de heroIsch-individualistische Parijzenaar gaf zijn dagboek voort in Door helle en starre Levenslente,
het Ik, se/upper der Wereld, Bij het Graf van Napoleon.
Met Nieuwjaar 1905 scheidde Verwey uit de XXe Eeuw,
en hij stichtte zijn Beweging. Sedertdien is alleen Van
Deyssel redakteur.
Daar hebt ge nu, mijn lezer, vooreerst wel titels genoeg.
'k Ben er moe van zoowel als gij. Maar 'k geloof dat we dit
noodig hebben tot kabel, tot houvast voor 't geen volgen
moet.
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Langsheen deze hoofdlijnen van Karel Alberdingk 's
uiterlijk en innerlijk leven rijgen we nu onze beschouwingen
over Van Deyssel, den schrijver, den artist.

r) Buiten Van Deyssel, hebben ook de andere kinderen van.
Jozef Alberdingk getoond, dat ze niet onwaardig zijn den literairen naam Thijm te drag-en:
Lijk we boven zagen, bleef de financier Frank aan de letterkunde niet vreemd; hoewel hem dat eerder een soortje sport
schijnt te zijn.
Over de beide andere kinderen bezorgde ons een vriendelijke hand
hand volgende nota's :
Jan, de Jezulet (184 7) was achtereenvolgens leeraar aan 't
Klein Seminarie te Kuilenburg (1875-78), aan 't noviciaat te
Mariendaal (1882-90), secretaris van den Provinciaal te 's-Gra-venhage (1890-97), pastoor van St-Ignatius' kerk te Amsterdam
(1897-1903, seclert 1903, rector aan 't Scholasticaat te Oudenbosch.
Hij schreef : Levensschets van P. .7oannes Roothaan, generaal der
Societeit van Yezus. 1885.
Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste toegelicht. 1892.
Opstellen. in Studien, Volksalmanak voor Nederl. Katholieken
(door zijn vade gesticht), Tijdschrift van 0. L. V. van 't H. Hart,
Maaudrozen. Stemmen onzer eeuw, en .7aarboekje van Alb. Thijm
1890-1901.
Catharina Alberdingk Thijm (1848) werd in Duitsche en Belgische pensionaten opgeleid en was van 1869 tot 1876 religieuse
in 't Belgisch klooster der « Filles de la Croix» te Luik, en in de
huizen der zelfde orde te Spa, Aspel (Rees) en Duisburg (Rijnland). Teng-evolge van den Culturkampf werden alle Duitsche
huizen der « Filles de la Croix » opgeheven, ook « die hOhere
Thchterschule » te Duisburg : de religieuzen werden van haar
geloften ontheven en hun werd de vrijheid gelaten naar haar fa-.
milies terug te keeren. Zoo deed ook Catharina. Ze legde in Holland de examens af voor lager onderwijs,en ook voor Duitsche en
Fransche taal. Ze voltooide de opvoeding der Poolsche gravin
Sumin-Suminska op 't kasteel Rinsk bij Posen (1877-1880). Ze
vestigde zich in 1881 te Londen en stichtte van daar uit te Rotterdam het weekblad voor meisjes : Lelie- en Rozeknoppen; daarna
tot 1892 achtereenvolg-ens : De Hollandsche Lelie (1886 's Graven7
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Wij kennen in ooze letterkunde geen schrijver, z66
veelslachtig; geen persoonlijkheid, z66 ingewikkeld als deze.
VOOr 't verschijnsel Van Deyssel staan we als voor tal van
verschillende schrijvers, met principieel te onderscheiden
karakter van idee, van gemoed, en van stijl.
hage), La yeune .Ville (1888 Brussel), en le journal des Jeunes Fines
(Parijs).
Ze schreef van 1881 tot 1894 een tiental kinderwerken, en
ongeveer twintig romans.
Ze opende in 1895 te Amsterdam een Te Huis voor arme
zwervende vrouwen, meisjes en kinderen, dat zij, door ziekte
gedwongen, in. 1900 moest sluiten Sinds leeft zij, in een klein
buitenhuis te Borgvliet bij Bergen-op-Zoom. Als letterkundig
genre worden haar Steeds sensatie- » en « hof »-romans
door den boekhandel besteld (Koninklijke Misdaad, Koningsliefde,
Prinses Roburg) enz. Haar neiging en smaak uiten zich echter
in opvoedkundig werk, zooals de vier weekbladen door haar
gesticht, en in ethisch werk zooals de boeken : Fen Afiostel der
Lietde (1902) gevolgd door. Groote Zielen(igo3) en Priesfer (1904).
Ook de dochter van Paul Alberdingk Thijm, zijn eenig kind,
mag fier dien grooten naam drag-en :
In 't oud-eerwaardig huis Vlierbeek bij Leuven, zoo gastvrij
voor de goede vrienden, maar een schuiloord tegen de faam van
de wereld, leeft ze stil voor haar moeder en haar idealen.
Op alle kunstgebied . is Elizabeth Alberdingk Thijm thuis.
Maar vooral de muziek is haar lief. Op 't klavier is ze een ware
kunstenares; en haar muzikologische kennis strekt buitengewoon
ver. Haar Warande-artikel « Tinel . onder deknaam Albert Van
der Elst werd zeer opgemerkt,en alien lof verdienen haar vertalingen van L. De Koninck's Franciscus en Hilda Ram's Godelieve.
In tijdschriften en dagbladen leverde ze tal van bijdragen,
altijd anoniem, in 't Vlaamsch, in 't Fransch en in 't Duitsch.
We meenen geen onkieschheid te plegen met hier te laten volgen den brief, dien we ontvingen op een vraag naar heur titels :
Ik maak volstrekt geen aanspraak op een naam in de repu» bliek der letteren, al heeft men mij herhaaldelijk de eer aang-edaan mij te verwisselen met mijn nicht Catharina.
» Noch romans, noch tooneelstukj es heb ik geschreven, want
» ik heb niet genoeg talent om er boeiende,en te veel ijdelheid om
» er slaapverwekkende te maken1 En als ik toch op letterkundig
» gebied eens een duit in 't zakje leg, dan gebeurt het wellicht
cc
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» Wij leven zoo menig leven, en in. een mensch bewegen
er zoo vele. (I) 't Is bij uitstek voor den schrijver zelven
waar.
Maar lang al wellicht hangt de vraag in uw geeft :
vanwaar die deknaam Van Deyssel ?
Frans Netscher geeft uitleg daarover in een karakterschets van De Hollandsche Revue, October 1903, waarin
hij kwaad met geed loont, en een zeer waardeerend opstel
wijdt aan hem, onder wiens beukend woord hij zeventien
jaar vroeger voor dood was blijven liggen.
« De famille Thijm is uit Duitschland afkomstig, en
wel speciaal uit Paderborn in de provincie Hannover (lees :
Westfalen de h. Netscher is niet zoo sterk in de aardrijkskunde als in 't naturalisme). En dicht bij die stad ligt een
plaatsje, dat Deyssel beet. Toen Thijm jr. voor zijn eerste
werk een pseudoniem zocht,viel zijn keuze op den naam van
dit weet
het dorp. » En Thijm jr. zocht een pseudoniem
ik enkel van hooren zeggen omdat Thijm sr. het zoo
verlangde, wiji 't geen de jongen voortbracht lang niet
bloedverwant bleek met hetgeen men gewoon was te lezen
bij de handteekening van de Thijm's.

Na 't guiten-stuk over Zola en C ie , waarvan boven, was
Van Deyssel's eerste artikel van tel, de Nieuwjaarsontboezeming
achter de schermen (n.l. onder een of anderen deknaam). Van
» daar kan men de litteraire comedie des levens veel prettiger
» volgen, dan wanneer men zelf, met masker en cothurn, voor
» het voetlicht verschijnt.
» Vaak heb ik mij ook wel nuttig gemaakt als inariniton, in
» een of andere letterkundige of muziekale keuken, b.v. met
aardappelen te schillen voor diegenen die ze moesten koken
» en opdisschen....
» Mijn eenige titre de
waarop ik dan ook fier ben, is,
dat mijn edele onvergetelijke Vader zaliger mij genoeg ontwikkeld achtte, om mij nu en dan eens een kijkje te vergun» nen in zijn overrijk geestes- en zieleleven. »
(I) Tot een Levensleer. 2 e Bundel Verzamelde Opstellen.
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die hij, aanvang 1883, neerlegde in den Amsterdammer,
weekblad voor N ederland.
« Mijn kleine hopen en verwachtingen vertrouw ik aarzelend aan het papier toe, want ik vrees dat zij 't nauwlijks
waardig zijn. » Die inleiding, met oogen, deemoedig-nedergeslagen, is maar een oogenblikje gemaakte zedigheid.Want
een alinea verder zegt hij zijn « kleine hopen en verwachtingen » met sprankel-kijkers van echt-moderne "geestdrift
voor kunst en literatuur, en met een bek van wa-blief-je.
« Ik heb Nederland hartstochtelijk lief; daarom hoop
ik dat 1883 het een stap verder in grootheid en glorie zal
brengen. 1k hang de kunst aan met heel mijn ziel, vandaar
mijn verwachting dat meer en meer het begrip « Kunst »
door de oogen der Nederlanders in zijn ware daglicht zal
worden bezien. »
En daarna, met woorden van hartstocht, die alle tegelijk
zijn mond uitwillen, zegt hij wat hij hoopt voor de staatkunde, voor de wetenschap, voor de kunst, voor de literatuur,
voor het tooneel, voor de geschiedenis voor de huisbakken
brave-lui, voor de clubjesklanten, voor de lezers en lezeressen van « allerlei » in de krant, voor de kletsers en
zanikers bij pijp, bij bierpot en theekop. En voor 't laatste
deze Torquemada-wensch : « Ik hoop dat men de geavanceerde lieden, die glimlachen of den draak steken met groote
verschijnselen uit de kunsten- en ideenwereld, ik hoop dat
men alien die niet kunnen bewonderen of in geestdrift
geraken, of die in de hooge wijsheid van hun nulliteitsverstand zeer gemoedelijk met het aardige en gezellige wegloopen om het groote overdreven to noemen en het schoone
klatergoud, of die meenen dat . hun hooge jaren hun _pathpris wettigen, door vier paarden in vier richtingen van een
zal doers scheuren ».
Als idee was deze « Ontboezeming » nu juist niet zoo
nieuw. Van Deyssel dacht lijk al de jongeren dachten, die
omstreeks '8o hun roemruchtig rumoer begonnen.
Voor de zOoveelste maal sedert een twee-drietal jaar
maakte thans een van de ,jeugdige Sturm-und-Drängers
door de oude Hollandsche toestanden een ritje per automobiel, onder 't getoet van « waak-op ! » Maar de stem van de
toetbuis, die juist was nieuw. In plaats van den, juichtoon
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der andere jongeren : « \Vij zijn de toekomst ! » met de
gekscheutjes daartusschen naar heerensjeezen en hondekarren en minnewagentjes die ze voorbijzoefden, was er in
deze tromp een gebrul van « Die zich niet uit de voeten
rnaakt, tuf-tuf ik aan stukken ! »
Deze ontboezeming blijft echter een luchtig autosportje vanwege Van Deyssel in vergelijking met zijn
Nieuw Holland van 't volgende jaar. Dat was nu heusch en
echt een dynamiet-aanslag tegen den « ouden tempel » der
Nederlandsche literatuur. En om ons vooral geen vergoelijkende onderstelling te laten, dat hij zijn bedrijf in een
vlaag van dolzinnigheid pleegde, wil de anarchist vooreerst
-v‘rel eens kalmpjes met het publiek redeneeren.
« Er zijn drie graden of trappen van polemizeeren : te
insinueeren, iernands charakter als mensch er bij te pas te
l)rengen, banaal te schelden, is de laagste graad of trap.
Dan volgt : het voorzichtig, bedaard, beredeneerd, gemotiveerd te kennen geven zijner meening dit laatste is zeer
aan te bevelen om terstond overtuigingen te vestigen. Maar
de hoogste trap is weer het schelden, met geestig, nieuw,
levend gebeelde scheldwoorden, het schelden, z6o, dat de
scheldbladzijde tot de zwiepende geeseling der satyre of
tot een massief stuk verontwaardiging-toornproza wordt... »
En die hoogste trap, die derde, is de zijne, wil hij zeggen.
« Het geslacht literatoren dat aan mijn generatie voorafgaat, heeft de intellectueele vermogens zijner lezers vervalscht en verknoeid, niet alleen door hen van oude vaderlandsche literatuur te vertellen, en als ou6 vaderlandsche
literatuur voor te zetten wat in 't geheel geen literatuur,
geen kunst was, maar zelfs door zelf dingen te maken, die
zij atom in het openbaar voor literatuur hebben doen
doorgaan.
» Daarom wenden wij ons tegen het gansche vorige
literatoren-geslacht van Holland, behalve Multatuli en
Huet.... Multatuli, lyrisch kunstenaar door de kracht van
zijn mensch-zijn. Huet, wel geen kunstenaar en geen groot
kritikus, maar de eenige verstandige letterkundige in een
heel gezelschap domme lieden. Maar wat al de overigen
betreft, wij schudden de handen van ons af die zij op onze
schouders mochten leggen, en schoppen er tegen zoo zij ze
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ons wilden reiken en spuwen op hun gedachten en lachen
met hun begeestering...
» Tegen u, stompe stukken rotte menschheid, afgeknotte boomen in het bloeyend menschenwoud, met uw
koeyenmuilen, ezelsooren en ganzengang, doffe brokken,
stomme lamheid, die waart in het schoone Holland, die
waart op de heerlijke waereld, en ze nooit hebt begrepen,
ze nooit hebt gezien, fletse vledermuizen in den over het
land gedaalden nacht, gij poeten en prozatoren van StJuttemus, dansende kalveren op het ijs uwer gevoelloosheid,
krakende geraamten van grijze verveling, gij, wier boeken
niet leven en spreken, maar slapen met open monden en
groene tongen, gij, aschkarremannen ademend in den afval
der Europeesche literatuur, voddekrabbers, wroetend in de
mesthoopen der literatuur, gij, eunuken van den geest,
impotente vrijers van wassen muzen, gij, beurtelings stotterende hinkers, die de literatuur voortschopt als een steentje
van de eene afdeeling uwer dwaasheid in de andere, en
proestende raaskallers die uw lezers met uw slijmwoorden
besproeit, labberlottige beroerlingen, morsige zanikers,
zeg-ellendelingen, spreeknaren, schreeuwleelijken.
..... « Vondel, Hooft en enkele anderen uit dien tijd
kunnen ons nog eenige technische hulp geven, voor het
woordengebruik en de woordensamenstelling...
» Beets, ten Kate enz. zijn predikanten, die met de
literatuur niets te maken hebben... Vosmaer heeft verkeerd
gedaan zich ooit met literatuur te gaan bemoeien...
... ten Brink is in de letterkunde de type van den
Belgischen handelsreiziger oftewel commis-voyageur. Er
zijn in Parijs wel twee honderd reporters, die beter, geestiger schrijven dan hij. Wanneer men van literaire kunst
spreekt kan men zijn naam heelemaal niet noemen.
»
Van Hall is geen mensch, 't is een jas... een aangekleede gemeenplaats... »
Jezus-Maria, gansch Holland met letterkundige interdictie geslagen. ! Geen mensch die nog schrijven mag ! Ja
toch :
« Ik zal schrijven » schreeuwt Van Deyssel. « Na
Indie, na China, na Egypte, na Griekenland, na Rome
eindelijk, na al de groote godsgezichten onzer Germaansche
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beschaving, na Dante en Milton, na de groote knielers voor
onbewuste godheid, na de vergoders der idee en der waereldziel, na Goethe, Shelley en Hugo, komen wij, de getuigen
van het leven, de zieners van de realiteit, de begeesterden
van het feit, de geextazieerden der gewaarwording !...
» Wij zijn meer dan uw en staatslieden, meer
dan uw rechts- en natuurgeleerden, meer dan uw geschieden sterrenkundigen. Wij vertegenwoordigen het leven,
datgene wat men het leven noemt in zijn hoogste uiting...
In ons leven de hartstochten en gedachten hun te gelijk
zeer krachtig cn zeer fijn geworden leven nit... Wij hebben
tienmaal meer verstand, tienmaal meer geest, tienmaal meer
verbeelding, tienmaal meer liefde, tienmaal meer verontwaardiging, tienmaal meer deugd of wil dan gij. Denkt toch
na en ontleedt wat er toe noodig is, om een goed student,
advokaat of ingenieur, en wat, ja waarachtig wat om inderdaad goed woordkunstenaar te zijn... »
VOOr een paar maanden schreef Van Deyssel een soortje
nabericht op Nieuw Holland in zijn XXe Eeuw, waarvan
't papier nog veel verduldiger dan overal elders moet wezen :
« Wij hebben ons niet vergist toen wij
twintig jaar
geleden
ons zelf voor magnifieke menschen hielden, die
een magnifieke kunst aan Nederland zouden geven. »
En daarna de Reynaerts-biecht :
« Ik weet het, vrienden. De grootsche poebemen, in
'deur of woord, waarop wij zonnen, zijn niet zoo ontstaan,
en op die waereld-beroerende dramaas, die wij voorzagen,
kunnen wij nu niet terugzien. Maar dit is niet geheel door
den aard onzer personen, dit is grootendeels door den
aard onzer levensomstandigheden zoo gekomen....
»
Toch hadden wij gelijk; toch heb ik het gezien en
gelezen op een enkele plek, op een eenigen vierkanten
decimeter van een enkel schilderwerk, op een zeldzame
bladzijde onzer vele boeken....
»
Zoolang wij niet dood zijn, blijft de mogelijkheid
der verwerkelijking van al onze jeugd-voornemens en voorgevoelens bestaan. »
Amen !

104

LODEWIJK VAN DEYSSEL

Maar als men nu, tusschen al die « nieuw Hollandsche »
vlagen van donder-en bliksem-stijl in, Van Deyssel-Donar
eens naderen durft met eventjes de vraag : Permitteer, mijn
goeie meneer, in plaats van u zoo dol te maken, zeg ons
eens heel bedaard en heel duidelijk : Wat hebt ge voor
kunstideeen? Laat ons 'n keer iets van uw eigen werk zien,
waarnaar ge al 't ander schat ? Wat cijferstelsel houdt ge er
op na, gij, grootrekenmeester van Hollands letterkundige
waarden, dat ge zoo fataal telkens uitkomt op zero?
« 1k ben van gevoelen, antwoordt dat een schrijver
niet eerst zelf uitmuntend werk behoeft te leveren, voor hij
zich veroorloven kan anderer werk te misprijzen. » (I) Soit;
maar hij is ook nog van gevoelen dat « onder ander hierom
beweren beter is dan bewijzen, omdat het warme, boetseerende, schilderende en zingende beweren fraayere tinten,
vormen en klanken in den stijl baart, dan het koude, slaande,
hakkende en snijdende bewijzen.... Eên alinea goede taal,
in een kritiek over literatuur, heb ik liever dan een vel druks,
waarin zeven-en-vijftig waarheden worden verkondigd.
Een kritikus, die ten onrechte boos wordt op een schrijver
en die mooi zegt, dat hij boos is, lees ik met meer plezier
dan een ander, die niet het geluk heeft zich te vergissen en
bedaard blijft. » (2)
Ja, die goede taal, en dat mooie woord, heeft al heel
wat menschen bedot en voor den aap gehouden !
« 1k zal meer verzekeren dan aantoonen ; die mij niet
gelooven veil, moet het maar laten ». Is 't niet lief van hem,
dit zoo vooraf te zeggen ? 'Foch een ideaal van een kritikus,
vindt ge niet ?
* *
En « de tempel » vraagt ge, hoe is 't met den tempel vergaan ? Och, mijn lieve menschen, de tempel bleef
't geen hij vroeger was : wel heeft onder de bom-ontploffing het glasraam ten Brink wat gerammeld, wel schokte
de oude-Gidsdeur Van Hall uit Naar hengsels ; maar de
(1) Nieuw Holland. l e Bundel Verzamelde Oj5stellen.
(2) Over Literatuur, L. Van Deyssel, 1886.
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monumenten Vondel, Hooft, Breero, Betje Wolff en Aagje
Deken, Bilderdijk, da Costa, Beets, Potgieter, en veel
andere nog, ze werden zij hoegenaamd niets gewaar.
Maar de dynamiteerder zelf kwam er erger van of : hij
kreeg van zijn eigen losbranding een boel scherven in 't
gezicht, die hem in de kunstgeschiedenis onheelbaar verminken... Hij doet echter of hij daar zelf niets van merkt,
ook niet in zijn scheerspiegel...
Kortom, Van Deyssel meende dat hij bazuinde op de
trompetten van Jericho, en 't was eigenlijk een fluitje
van 'n cent !

Dat quos ego van dertig bladzijden was enkel een
algemeene inleiding op een serie scheldpartijen die strekken
zou tot 1892, met een laatste vertooning ten koste van
Smit Kleine in 1,902.
De zondebok onder de ouderen blijft Jan ten Brink :
Van Deyssel snapt hem vast waar hij hem beet krijgen kan,
den armen Professor ; en hij solt met Jan, met Jantje,
met Janne-man, met Jan-en-alleman, met Joannes-Joanniswaar-Zolaas-wijn-uit-de-kan-is ; hij solt met Jan, als
een kat met een muffs.
« De maatschappij is een rare boel, Jan, en onder al
die maatschappelijke dingen heen, door die alien door, wil
ik tegen je spreken zoo als ik weet, zooals ik aan alles vOel,
dat je bent. Je bent niet hooggeleerd, allemaal malligheid,
je bent geen uitnemende geest, je bent geen psycholoog,
geen visionair, geen wetenschapsman, geen kunstenaar,
geen prozaIst, geen stylist, geen denker en geen wijsgeer.
Je bent niets bijzonders. En dat weet jij zelf ook heel gOed,
o ontken het nu rnaar niet, niet zoo als je overdag gekleed
bent en parade maakt in de maatschappij, maar zoo als je
bent als je 's avonds je hoofd op je kussen legt in je witte
nachtgoed, zooals je dan wel eens jets voelt, een kleinigheid, onbeduidend, erg even-maar, zoo als je dan wel eens,
als geen ijdelheidsblijheid of geen kwinkslag je bezighoudt,
heel even jets aardigs voelt, — zoo als je dan voelt wie je
bent, -- zoo wil ik het tegen je hebben. »
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Van zulke dingen kon ten Brink niet slapen ; 't werd
Jan's nachtmerrie, die Van Deyssel. In 't joligst gezelschap,
midden een uitstalling van zijn prettig praatjestalent maakte
ten Brink eensklaps halt, en zocht naar zijn adem en werd
bleek als een lijk : Men had Van Deyssel vernoemd, en dan
had Professor den duivel gezien.
Dr. Schaepman nam het luchtiger op. Dat hij geen
vriend was van de modernen, hij liet het nogal eens hooren.
't Eerst eitje dat hij met de jongeren te pellen had, was
juist met Van Deyssel (i) ; en later liep hij lachend meer
dan eens moedwillig onder de spotspuit van hem, met wien
hij zoo koddig « walvischje » en « weerwolf » had gespeeld.
Wel wil Van Deyssel bekennen dat Schaepman een
heele kerel is ; dat hij « een uitmuntend figuur maakt te
midden der algemeene half bakkenheid zijner katholieke
mede-literatoren » ; dat hij een reuzengeheugen bezit, en
een ongemeen assimilatie-vermogen ; « dat hij nu en dan
den warmen en levenden stijl van een kunstenaar schrijft » ;
maar altijd komt het op... dat oude broek-lesje neer ; en,
waarom Schaepman toch van zijn, van Van Deyssel's meening en zalige leer niet is :
« Wel is het te betreuren, dat iemand als Dr. Schaepman, die tot de jongere generatie behoort, zich uitstrekt in
rozebldaren, met een diamanten beekjen aan zijn zijde, de
oogen naar het azuur des hernels gericht in dogmatische
droomen vol uitsluitende vereering voor St. Augustinus,
Bossuet, Vondel en Shakespeare, terwijl zijn tijdgenoten
om hem heen, met veel duisternis nog in de rondte wel is
waar, maar met een onverzettelijke kracht en overtuiging in
de borst,zich aan het werk hebben gezet om van onze eeuw
een groote te maken, die niet achterwaards behoeft te zien
om te vereeren en te beminnen, die zijn heil in zich zelf
vindt, en een wetenschap sticht, maar ook een kunst eenig
en onsterfelijk. » (2)
Hoe jammer, hoe jammer toch ! Was de Doctor bij dat
edel gezelschap gekomen, wellicht ware de Canticum canti(1) Cfr. blz. 87.
(2) De lEsthetiek van Dr. Schaepman II e Bundel V erzamelde
0 Istellen
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corum van '84 nooit uitgeleekt in de Jeremiade van 1905 :
« Ik weet het vrienden » (r)... Hoe jammer, hoe jammer
tech !
Tusschenbeide heeft ook Vlaanderen en de Vlaamsche
literatuur van Van Deyssel een complimentje gekregen :
« Ik ben 'de vriend der Vlamingen, periode th3o-1885
niet. ju, ju, wat een grof volkje. Het is ongelooflijk, welk
eene hoeveelheid riernen papier die lieden hebben volgeschreven om te laten zien, dat zij letterkundig bij Holland
hooren. Muren van boekdeelen hebben zij uitgegeven, zij
hebben een vesting van papier gebouwd om hun nationaliteit tegen Waalschen en Franschen invloed te heveiligen. Er
is eenvoudig niet door te komen. Wie in deze vesting een
mensch wil zoeken, raakt beklemd en stikt bij het doorworstelen van de vier, vijf meter dikke papperige papieren
muren,,
» Het is abominabel onheusch om menschen die zooveel
avances doer, niet een beetje vriendelijk te ontvangen.
Maar 't kan niet, 't is g-Ods-onmogelijk. Er is geen beginnen
aan.
« De hoofdzaak is die volkomen afwczigheid van fijnheid (lezer, 'k verzeker 't u, 't is Van Deyssel, die spreekt)
hoe en waarin ook. Dit maakt het ook ondoenlijk hun te
beduiden wat hun ontbreekt je kon net zoo goed aan een
boom gaan uitleggen hoe hij een buiging meet maken...
Die menschen zijn in alles even grof, en er is geen gesprek
met hen te voeren. » (2)
Arme Conscience, arme Van Beers, arme Benoit, arme
Gezelle, arme Rodenbach !
De geschiedenis meet uitmaken of hij, die zoo schreef,
toen wel waardig was de Schoenen van Gezelle te poetsen.
't Is hier 't oogenblik om Van Deyssel tegen zich zelf te
verdedigen daarmee bedoel ik niemendal dat hij, de Brobnignagsche Van Deyssel, mijn Lilliputters-verdediging
noodig zou hebben tech beweer ik dat Van Deyssel in zijn
miskenning van de Vlamingen uit onwetendheid heeft
(I) Zie boven.
(2) Hilda Ram, Eug. Van Oye, Jan ten Brink.
V erzatnelde Opstellen.
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gezondigd... Maar dit beweer ik ook : die onwetendheid op
zich zelf was voor Van Deyssel, spciaal voor hem, een zeer
groote zonde. Och, 't ware hem zoo gemakkelijk geweest,
onze groote Vlamingen te leeren kennen ! Wat had een
uurtje samenspraak met zijn oom Paul van Leuven hem
veel kunnen leeren ! Zijn oom Paul Aberdingk Thijm, de
veelzijdigste, de smaakvolste, de fijnste aestheticus die, in
de 19e eeuw, onder ons heeft gewoond hij, van geboorte
vreemdeling, maar Vlaming van hart, artist-geleerde, die al
't werk van zijn rein-ideale kunstleven heeft geofferd aan
Onze geschiedenis, aan Onze literatuur, aan Onze muziek,
aan Onze schilderkunst, en die voor haar al zijn dagen met
woord en schrift in de vier talen die hij sprak en schreef, in
de wereldbeschaving een plaats heeft geeischt.
Zoo'n gesprek met zoo'n oom, dat heeft Van Deyssel
verwaarloosd, en dat is tegenover de Vlamingen zijn groote
zonde, die

Voor menschen als Van Sorgen, Terburch, Slothouwer,
enz., voor half-modernen en would-be modernen is Van
Deyssel wezenlijk een literaire Attila geweest.
't Best bekend blijft zijn uitval tegen Frans Netscher.
Maanden lang had Van Deyssel, de schelder, gezwegen.
Nu was 't een elektrische ontlading die den armen Frans
bijna doodbliksemde :
“ Hoe gij, kind, dat zich al spelende een kartonnen
kroontjen op het hoofd zet, gij, clown, die jongleert met
aureolen en ze opvangt op zijn neus, gij, die een weg bewandelt, zoo vol allerlei voetsporen, dat gij den afdruk uwer
voetjes er niet op terug zoudt kunnen vinden gij, die u een
apostelmantel om de schouders hangt, maar daarbij de verlakte laarsjes van uw burgerlijke slimheid en aanmatiging
behoudt gij, die zijt als de gekarikatureerde weerkaatsing
van Zola in een tuinspiegel of in een tinnen theepot gij,
dien ik als een heel klein figuurtjen zie staan op den top
van den berg uwer opgeblazenheid, gij, die stoat te schreeuwen als een generaal op een heideveld : voorwaarts marsch !
halt! geeft acht! plaats rust !, zonder dat er een soldaat
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achter u staat, zoo voor de aardigheid maar ; gij, die telkens
het kalkoenrood van uw kleinen toorn uitzet, gij, die uw
kunstliefde tot een vingerring maakt en tot een kuif om er
mee te pronken ; gij, die verdwijnt achter de bonte krinoline
uwer telkens te pas of te onpas door u ten polka geleidde
naIeve belezenheid ; gij, held uit een prentenboek, looden
soldaatjen uit een opzetdoos, gij, blufzak gevuld met gemeenplaatsen, gij, die voortdurend opsnijdt van het
onsmakelijk gebraad uwer nagebootste leerstellingen,
gij, dwaze schooljongen van de Fransche school, die op een
boekenstapel gaat staan om zoo groot te toonen als de
meester ; gij, Hollandsche kornak van het Fransche naturalisme, gij, stoel, waarop Zola in Holland gaat zitten, gij,
herkouwer van Zolaas tabakspruimen, gebocheld zoontje
van Camille Lemonnier, die u kleedt met Flauberts versleten onderbroeken gij zoudt in onze literatuur zoo'n beetje
de baas komen spelen ? »
En toch, Frans Netscher is geen prul. Besluit er u t
wat Van Deyssel heeft gedaan met wezenlijke prul.
Tot dezelfde stijlklasse als de toornstukken, behooren
Van Deyssel's wilde lofzangen op 't naturalisme : want even
toomeloos-geweldig als zijn antipathieen brul-zingt hij zijn
Zola-sympathieen in L'CEuvre, La Terre en Le ledve. Homeros,
Shakespeare, Zola ! « De literatuur van Zola is een oude
maitres van mijn ziel Dat ging van 188o tot 'go : 't was
een echte bezetenheid, en zijn ontboezeming over La Terre
is een delirium tremens van geestdrift. « Deze kunst staat
hoog op boven de komende en stervende geslachten als
steenen gedenkzuilen van mensch-essentie. » En zOO holt hij
voort in paroxismen van dolle bewondering. Een medische
specialiteit moest Van Deyssel hebben onderzocht als hij
zijn Zola-hymnen schreef.
In 1891 komt er bedaring. Dc Dood van 't Naturalisme is
nog wel wat opgewonden, maar ten slotte redeneert Van
Deyssel zijn god van zijn voetstuk af. 't Naturalisme erkent
hij eindelijk als een mode lijk een. andere : nu heeft ze uitgedaan en 't fijnere symbolisme en impressionnisme komen
in de plaats.
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Tot hiertoe dus Van Deyssel, de Bokser. De meeste
modernen begonnen als hij, met boevenstreken en kwajongens-perten. Maar zijn guiten-manieren legde hij niet zoo
gauw als de anderen of : hij cultiveerde die als een specia.
liteit. Zijn hoogste genot jaren lang was van zijn Muze tot
een Furie te kweeken. Dat men hem dus vooral niet geloove
op zijn woord, als hij de menschen diets wil maker, dat
zijn scheldbedrijf de uiting is van de hoogste, de heiligste
liefde voor de Kunst. 't Geen hem jaagt naar den toorn,
't is niet de overtuiging van zijn heerlijk artisten-geloof, 't is
niet zijn kunstenaars-wrevel bij 't zien van onkunde en
domheid en leege praal, bij 't zien van den afstand tusschen
't kleine dat verricht werd en 't groote dat moest worden
gedaan. 't Is wezenlijk de brutale drift van te schelden om
te schelden, van er gemeene, platte, grove, vieze dingen uit
te slaan, van zich te verkneukelen in 't genot om de menschen te terroriseeren door de macht van zijn razende
woord Want macht zit er in zijn woord : Niemand kan
verwijten lijk hij ; eenig is 't lexicon van zijn scheldwoorden.
Wat niet gereed ligt in de taal, fabriceert hij er drift-stormend bij. Hij stelt zich aan als de hater der menigte, en
onder die menigte schopt hij alien, die hij niet met zichzelf
onder de hoogste kunstenaars rekent. Kan zijn blinde scheldmanie tot een redeneering of liever tot een machtspreuk
worden herleid, dan is deze 't woord van Nietzsche : « De
teling van hoogere menschheids-typen eischt verdrukking, vernietiging van de massa weg met de zedeleer
van 't medelijden I.. » Hij komt er ten andere rond voor uit
in beide zijn stukken over Socialisme : « Als gij mij vraagt
of ik een maatschappij, een wereld, waarin de goederen, de
rijkdom, het geluk, het aandeel van weinigen zijn, terwijl
de groote meerderheid der menschen arm en ongelukkig is,
beter vind dan een wereld, waarin de goederen, de rijkdom,
het geluk meer gelijkwaardig verdeeld zijn, zoo dat
menschen gelukkig zijn, ofschoon dan ook natuurlijk zij,
die eerst zoo buitensporig gelukkig waren, iets minder gelukkig, — dan antwoord ik, dat ja, dat ik de eerste wereld
beter vind. Men moet naar mijne meening er toe medewerken, dat de goederen, het geluk, zich als de bezittingen
van zoo weinigen mogelijk ophoopen, zoo dat de groote
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meerderheid dus minder gelukkig wordt, dan zij bij eene
sneer gelijkmatige verdeeling zou zijn. »

Staan we nu bij al deze bladzijden « Kraftsprache »
vOOr eigenlijke literatuur, voor letterkundige kunst? Neen.
Geen schoonheid zonder orde. De schoonheid is en blijft
splendor ordinis : dat is onverbiddelijk, dat kan zelfs .geen
Van Deyssel veranderen. Zeker, geen kunst zonder enthusiasme, geen kunst zonder drift, maar ook geen kunst zonder kalmte (r) : Daar is in de uitverkoren ziel 't gevoel, dat,
als de hooge driften stormen, wordt opgejaagd tot heerlijkwilden hartstocht maar, daar is ook in diezelfde ziel, of
't is geen uitverkorene, de wil, die als een koning regeert,
die de passie vangt in den breidel van de rede, en zoo haar
leidt naar de Kunst, naar de menschendochter van Haar,
die rondspeelde aan de hand van den Schepper in den wonder-morgen van den tijd, en uit den chaos orde schiep.
Beter dan ooit begrijp ik, na 't lezen van Van Deyssel,
woord van Hello :
« Le style doit titre a la fois expansif et contain. f 1 porte
avec lui cette pudeur des grandes pensees et des emotions
profondes qui, d'autant plus calmes qu'elles sont plus
ardentes, ont de la discretion jusque dans leur splendenr ;
a l'integrite des corps durs qui ont le feu cache dans leurs
veines. » (2)
Een geniaal schelder dus, maar daarom nog niet een
groot kunstenaar. Een temperament als Boefje's moeder uit
Brusse een pracht van een wijf, maar binnen haar omgeving als 't u belieft, haar krot in 't Rotterdamsch achterbuurtje.
De schelder Van Deyssel is ook de meest populaire
Van Deyssel. Een gewoon lezer heeft lang niet zooveel aan
de rest van zijn werk. Dit zal z66 wezen zoolang het straat-

(I) Denk maar aan Wiertz, b.v.— Van Deyssel (de schelder)
is de Wiertz der literatuur.
(2) Ern. Hello. L'Homme : 4e edition, page 398.
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zal samenscharen, zijn monden zal sperren, en zijn
handen zal wrijven voor standjes en scenes. (r)

Midden de brutaalste uitspattingen van zijn woede,
midden de geniaalste spot-spelingen van zijn geest-zonderhart, wordt men soms plots heel jets anders gewaar. Geen
twijfel, daar liggen goede dingen in 't diepste gemoed van
dien scheld-virtuoos. In die wild-opjagende ziel, daar moeten
schuilen aandoeningen, edel-fijn, verrukkingen, heerlijkschoon !
Hij die zoo haten kan, wat moet hij kunnen beminnen !
Kom, want nu liggen voor ons : Van Deyssel's ontboezemingen over Helene Swarth, Willem Kloos, Van Looy,
Rembrandt, Van Deyssel's hyrnnen aan de Taal in de studie over Netscher en in veel andere stukken, Van Deyssel's
Zondagochtend, Tot een Levensleer, Akedysseril, (2) A.pokalyps.
Ziet gij ze stijgen rechtop naar den hemel, de fuseeen
van zijn geestdrift, langer niet uitsissend in de loog van
zijn spot ziet gij ze bloeien, de wonderrozen van zijn liefde,
langer niet versrnachtend onder 't spog van zijn toorn ?

(I) Wel ware 't de moeite waard Van Deyssel en Leon Bloy,
en ook den Deenschen schotschrijver-wijsgeer Kierkegaard eens
neven malkander te plaatsen. Maar dan zou deze schets al te
onevenredig worden. 't Volsta, dat paralleel hier aan te duiden.
(2) Die vertaling nit Villiers de I'Isle Adam is wonder geslaagd. Van Deyssel vervult hier volkomen de eischen die hij
zelf den vertaler heeft gesteld : V erzamelde Opstellen. III, blz. 161
« Om een goed werk goed te vertalen moet men zelf zoo'n beetje
een kunstenaar met zijn eigen taal wezen. Men moet ten eerste
het vermogen hebben om de vreemde taal te verstaan, niet de
woorden zooals men ze in het woordenboek kan opzoekei, maar
den vol-zin met zijn karakter, met zijn innige eenigheid, die hem
tot een vol-zin maakt, welke onmogelijk van een anderen schrijver kunnen zijn dan van dien, die hem geschre-ven heeft.
Men moet nooit vertalen met algemeen hollandsche uitdrukkingen
want dan kan de volzin nooit het bizondere weergeven dat de
schrijver er mee vOor had. »
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Wat is het zoet zoo te mogen bewonderen, zoo hoog
en zoo vol ! Hier is alles, een pracht van idee, van gevoel,
van verbeelding, van woorden meteen, een groote gave van
zien, van voelen en zeggen ; alles een harmonie, een geniale
kunst !
Hoor Van Deyssel, hoor hem fluisteren zij n teerste
zielsontroeringen in broos-fijne taal, hoor hem ademen over
't papier zijn madonna-reine aandoeningen in woorden
zachtjes gekweekt en tengertjes nevens malkander gezet als
talismans van schoonheid, als diamanten kleurstofjes op
wieken van vlinders :
» Ik ben blijde. Mijn ziel is zoel en zacht gulden als
een plek voorjaarszon oisschen jong groenc boschjes.
» Daar beweegt zoo veel wits, rank en met bevende
knoppen, dat ik wel heel voorzichtig mag zijn om het ongeschokt te laten gedijen
» En daar onder is zacht gezang, uit een verte van
warm gebladerte.
Ik wou u heel zacht iets zeggen, mijne liefste, even,
als een luwte van mijn levenszee aan de fijne schelp van uw
oor, als een even, in zonnewindje opdansend rozeblad
» Ik wou u anders niet zeggen dan de adem zelve van
mijn ziel, die geurig is van over de zoo vele licht gekleurde
bloesemtakken in den zomerochtend in mij te hebben
bewogen.
» Dit heb ik van u ontvangen. Door de gouden middenvonk uwer violette oogen heeft uwe ziel mij zoo vele tijden
beschenen, dat heel het leven gulden klaar geworden is in
de mijne.
» Gij hebt de witte lente in mij gebracht, de witte puurheid der blank gebarende goede dagen
» Gij hebt mij in de lichte lente geleid. I1 it u schijnt de
blije lente, die altijd duurt.
» ..... Weet gij het wel, als wij samen zijn in de stilte,
zoo helder en hoog om ons tweeen, dat naar verleden en
toekomst wijd en zijd zacht pralend uitligt de blauwe en
lichte Oneindigheid ......
» 0, de woorden, die opkwamen, zouden die niet als
wind verstoren de lichte luchtbloemen die onbewegelijk om
ons zijn.
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» Schijnen da gen van u of en komen tot mij die zoo
roerloos toevend ben.
» Geen lied, geen woord, onze adem als de blanke
fluisterschaduw van de stilte.
» Dat ik van uit de donkere diepte u heb bereiken mogen.
» Aanzie mijn oogen zachte goed. Zij zijn de bloemen
van mijn ziel die naar u bloeyen.
» Zij zijn ontloken onder uw schijn.
» En branden naar u hun lichte schijn,
» Straalloos in 't licht waarin wij zijn... »
Is 't u niet of ge de fluweelen stem van Maeterlinck, in
zijn beste inspiratie, 't fijnste Nederlandsch neurien hoort?...
Zie Van Deyssel, zie hem houwen met reuzenzwaaien
zijn blokken van 't echtste gedachten-graniet, en zie ze
rijzen zijn tempels aan de schoonheid zie ze schieten langs
de wanden, de zonneflitsen van zijn verbeelding.... Zie zijn
hart opengroeien tot een wonder-wereld, en zie hem spannen
daarover zijn regenbogen van woordenpracht :
» Had hij de aardsche steden en de luchten niet doorgloeid met zijn schoonheid dat zij in blauw-gouden verheerlijking zich tooiden voor God ! Had hij de boomen en de
diermenschen niet dooraderd met zijn geestdrift dat zij in
juichende lichtvervoering opgroeiden en zich bewogen in
den hemel op aarde.
» Had hij de wolken niet gevangen in baldakijnen van
Witte lelien en smaragden edelsteenen en van het Noorden
tot het Zuiden de luchten er mee behangen had hij zijn
liefde niet geperst in de beuken dat zij rood opzuilden in
hun wooden en hun gebladerten vervoerden tot roode
rozenbosschen, waaruit de gouden vogels vlogen, die van
zijn liefde zongen !
» Had hij de sterren niet geweven tot een schitterkleed
om zijn lijfswanden, om het vieeseh to vergeten in flonkerend
dansen, verheerlijkt bedronken door den adem van God!
» Had hij de Gods-gedachte niet gedacht in de groote
aarde-dagen, als het weerlicht der eeuwigheid sneed door
zijn wezen en het verpletterd neerzonk in de stamelende
gebeden !
» Had hij de dagen niet doorleefd in het Goddelijk
Verlangen, had hij de nachten niet doorwaakt dat het
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vleesch trilde en kromp en verbleekte onder den wil van de
ziel ! Had hij de ochtenden niet gemaakt tot blanke strijdburchten, waarin de drift van den geest om het lijf een
harnas had gesmeed van goddelijken dwang! Had bij de
heete avonden niet doorstreden in het bruischende Willennaar-God!
» Had hij door sneeuw en ijs en 'door den zonnebrand
zijn wezen niet bewogen tot het hooge godsleven
» Had hij de gedachten der Schoonheid niet gedacht
en zijne ziel gemarteld tot zij zich richtte naar omhoog I
» Had hij de wereld niet geschuwd en de menschen niet
gerneden om te vinden de goddelijke heerlijkheden !
» Had hij het groote wereld-leed en de belle oogenblikken
der lage menschheid niet door-leden door al zijne gloeyende
smartende leden!
» Had hij zijne ziel niet doen gloeyen door al zijn
harde beenderen, dat die bewogen naar den wil van 't
onsterfelijk levee ! Had hij de doornen-kronen niet gedragen of het rozen-kronen waren, met den glimlach op de
lippen voor het schokkend gebit !
» Had hij zijn hart niet doen vuren en zijn hoofd niet
doen vlam men tot geurende offeranden die brandden tot
God !
n Stonden in de luchten niet de wrongen zijner wanhoopshanden, lagen in de wegen niet de sporen van zijn krimpend
schuifelen, lichtten niet de luchten van zijn grootangstig
staren, trilden niet de steden van zijn hoogste kreten !
» Had hij niet, als een levend kruis, met de armen
gestrekt staan wachten of de koude winden hem den schoonen dood niet brachten!
» Had hij het schoonste van alle volkeren niet genomen, om er de poeemen der Eeuwige Schoonheid in te
droomen had hij het leed van alle heilige Hiders niet
geleden om in liefde te komen tot den Goddelijken Vrede ! »
Was 't wel overmoed, was 't wel heiligschennis, voor
iemand met zulk een ziel, na St. Joannes zich te wag-en aan
een Apolealyps ?...
Hoor Van Deyssel : hoor zijn gebod, en ze vliegen aan,
van alle kanten, de geluiden, en ze scharen zich, op zijn
opperbevel, tot een wondermuziek. Ze zingen in uw oor
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nooit gehoorde liederen van afgodische hulde aan 't schoone
woord : plechtig en statig, neuriend-zacht, krachtig-manhaftig, zoetjes droomend, schaterend van vreugde, in tranen
stikkend... al de strofen zingend van 't hooglied der Taal...
en dan een slothymne als deze :
« Mijn ziel is een groot paleis, dat ik met teederheid
heb geplaveid, om er de schoonste taal in te ontvangen, met
het vlammende purper mijner bewondering heb ik de hooge
wanden behangen ; mijn gouden geestdrift blinkt er van
de zaalgewelven. Als mijn geliefde er binnenkomt, dan weet
mijn geest ongeziene glimlachjes te vinden, die als feeen
glijden over de vloeren om haar te begroeten. In de zon van,
mijn liefde, die toestroomt van buiten, ruischt mijn tevredenheid, als de zang van vreemde vogels er naar binnen.
De rozen van mijn vreugde spreiden zich er tot een rustbed.
De tranen mijner genieting weenen er tot ,i-loeyend edelgesteente om haar leden.
» 0, kom toch, kom ! In den tuin aan -nijn paleis
ranken de wonderlijke boomen van mijn verlangen omhoog ;
als gij komt, bebladeren zich die boomen met de zilveren
woorden mijner verrukking, en mijn drift zal op zetten als
een woedende wind, en ze waayen overal been om de
hoofden der menschen, en een lente zal gaan over het land,
om dat ik mijn vervoering gezegd zal hebben.
» 0, kom ! Ik ben zoo eenzaam. Mijn hand zal bloeyen
om uw hand. Ik zal u den wijn van mijn vereering schenken. Ik zal naar u luisteren met oogen, die bidden van
dankbaarheid. Ik zal u fluisteren van mijn hartstocht in een
muziek van levende, bloedende klanken. Kom ! Wij zullen
samen zijn alleen. Ik wacht u met gloeyende armen ; mijn
borst hijgt naar uw schoone gestalte.
» Ik zal u omhelzen met trillende lippen, en mijn kussen
zullen bloesemen over uw hoofd.
» 0, kom ! Wij zullen samen blijven den heelen dag,
den heelen nacht.
» En de dag zal verdwijnen met zijn geluiden en de
stifle nacht zal liefelijker schijnen dan de dag. Ik zal al de
zilveren lampen van mijn vernuft ontsteken om u altijd
beter te zien. Ik zal u kussen met mijn verstand, u kussen met
mijn verbeelding, u kussen met mijn gevoel. En gij zult tot
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mij lachen, stilletjes lachen, o zooveel lachen, en gij zult
mijn arme hoofd streelen met uw tehste liefkozingen. Wij
zullen elkaars vlammenden adem verslinden. En wij zullen
opgaan tot elkaar in een storm van verrukkingen, en wij
zullen een zijn samen, vergetend die waereld en die menschen daar buiten, wetend, dat wij alleen de werkelijke
waereld zijn en dat er buiten ons niets is.
» 0 Visioen van het Woord ! O zonnezee van passie !
0 hooge bedwelming van de goddelijke taal ! »
Nevens de krocht waar heksenbrouwsel wordt gestookt,
is er in die ziel gelegd het fijnste dat er geurt in de rozen,
het schoonste dat er zingt in de nachtegaal.
En mijn leven lang dank ik Van Deyssel voor de tranen
die hij mij nu schreien doet.
Ge geeft me bladzijden van hooger gedachte, ge geeft
me bladzijden van dieper gevoel nog misschien ; maar
bladzijden z66 stralend van beeldspraak, z66 schitterend
van woorschoonheid als Van Deyssel's lyrische prozastukken : waar zult ge die zoeken ?

Nu Van Deyssel, de epische schepper, de roman-en
schetsen-schrijver.
Van Deyssel, de schrijver van Een Liefde; van De kleine
Refiubliek ; en ook van Menschen en Bergen, van Jeugd, en andere
proza-gedichten.
Een Liefde werd jarenlang bewerkt en overwerkt. Hij
begon eraan in 1881 en eerst in '87 kwam ze van de pers.
De kleine RePubliek werd meerendeels in 1885-'87 opgesteld.
In Een Liefde wordt verteld en beschreven hoe Jozef Van
Wilder, Mathilde krijgt ; hoe Mathilde's vader zijn laatste
dagen leeft en hoe hij sterft ; hoe 't Mathilde en jozef gaat
in hun eerste huwelijksjaren.
De kleine Relubliek is 't relaas van 't kostschoolleven to
Rolduc.
De kunst van Zola, die in deze periode de kunst was
voor hem, heeft hij gegeven in deze beide werken. Uit Zola
had hij zijn cultus voor 't naturalisme opgedaan, en, in die
stemming, schreef hij zijn eigen romans.
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Daar is groote kunst in die boeken : sterke, hooge, fijne
kunst. In onze gansche literatuur niemand zoo juist kijkend,
zoo scherp ontledend, zoo stipt weergevend. Hij ziet, hij
hoort, hij voelt alles, en, lijk hij het heeft in zijn hersenen,
kan hij het zeggen met zijn woord. Niets ontgaat hem, de
fijnste zielerimpeling evenmin als 't geringste stofatoompje,
en haarfijn zegt hij alles uit. Alles, het hoogste en het
nietigste, laat hij gaan op den rhythmenvloed van zijn
schoone, rijke taal. Met een overweldigende macht van
samenstelling heeft hij die twee werken opgebouwd : ze
staan daar, stevig, sterk van geheel, maar ook tot in de
kleinste stukjes verzorgd. Een Liefde en De Kleine Republiek
hebben hun plaats 'order de groote realistisch-psychologische boeken van dezen tijd.
Dit uit Een Liefde : (I)
« Hetgeen Jozef weer van-zelf zijn versmaad en vergeten
leven van vroeger deed beginnen, was de 1pegheid, die van
Mathildes kant vermeerderde. Hij voelde Mathildes wezen
uit zijn hart en uit zijne zinnen vervreemden, als een stroom
van 't een of 't ander, die daar langzaam uit zou zijn wechgevloeid. In Amsterdam, in huis, was zij niet. Hij liep
langs de bloementafel in den gang, langs de meubelen in
de . kamers, die daar op haar verlangen zoo waren geplaatst.
Er was niets, neen niets, noch de looper op de trap, noch
dat soort stoven in de binnenkamer, noch het tapijt in de
zaal, noch de pendule, « voor », of zij hadden er samen
over gesproken, het samen uitgekozen. Aan alles was jets
van haar en dat hem haar voortdurend herinnerde hij zag
haar gaan, over hun woning te vrede, met glimlachjes hem
verzekerende, dat nu alles goed was. Hij kon geen deur
voorbijgaan, of hij zag het uiteinde van haar sleep daar
verdwijnen, terwij1 zij zelve al binnen moest zijn orn haar
huishoudentje te doen, een visite te ontvangen, hem op te
wachten, haar huis, in een woord, te bewonen. En nu,
wech was ze. Zij had het huis alleen gelaten. Het verloor
zijne bestemming. Hij herkende zachtjes-aan noch de
zolderingen, noch de wanden, noch de vloeren meer. Ja,
(I) Mathilde woont buiten voor haar gezondheid Jozef
meet in de stad blijven voor zijn werk..
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het was toch wel het zelfde huis, maar hetgeen het vroeger
rnaakte tot wat het was, was er nit verdwenen. Was alles,
al het omringende, de ruimten van den gang, van .de trapkast, van de kamers, vroeger dan beschilderd geweest met
tooverige voorstellingen, met verrukkelijke kleuren, was
overal een donzig en geurig behangsel wechgevallen ?
Neen, alleen een warme, dofroode tint moest alles omzweefd
hebben, en was nu wechgevaagd. Hij scheen nu alle iijnen
en hoeken, de afmetingen van den inwendigen bouw van
het huis, de grenzen der voorwerpen, peter, duidelijker te
te maken. Hij zag alles van voren komen, zich afteekenen
tegen den achterg,rond, waarmede het vroeger meer een
scheen te zijn. De ziel van het huis, de adein, was er uit
gegaan. En hij zocht in de stad het leden, dat pier weigerde
zich aan hem voor te doen.
» Tusschen beide,na dat hij weer erg met vrienden in de
stad samen was geweest, joeg cen d.waze begeerte hem met
zekere snelheid naar buiten. Een gejaagdheid sloop dan
door zijn leden, die hun kalmte bijna verloren, zijn hand
trilde bijna als hij zijn kaartje nam aan 't station. Hier
stond hij met zijn leege armen, met zijn verlaten horst.
Voort ! daar ginds was zij, die hem weer dwingen zon zijn
armen om haar schouders te slaan, zijli handen samen te
vouwen over haar rug, haar handen vlak uit tegen zijn
borst en zich tegen hem aandrukkend.
» Als hij dan buiten aankwam, week de waan geheel.
Onveranderlijk zat zij daar, eerst voortdurend in haar
slaapkamer. later voortdurend in de groote kamer, te zwak
om hen bij zijn binnenkomst te gemoet te gaan, met armen
lam van uitputting, met beverige lippen, die hem nauwelijks
zoenden, hem altijd dezelfde vragen doende over hoe het
ging in de stad, over de zaken, hem verhalende wat de
dokter had gezegd, over het eten sprekende : een geliefkoosde spijs, die gisteren voor was, hetzelfde verschiet van
hoop in de toekomst openende, maar eager, met terugwijkingen van de stem, in 't inidden van een volzin haar
spreken stakende, en hem dan kalm, zonder ontroering, zoo
wonderlijk aanziende, dat hij, denkende met een ziekteverschijnsel te doen te hebben, het venster uitkeek en na een
poosje een opmerking maakte over het aangroeyende groen.
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« VOor den eten kwam Marie (I) geregeld, als het mooi
weer was, met Felix (2) van een wandelingetje terug ; als
het slecht weer was, van boven, om het kind aan zijn vader
en moeder te laten zien. Jozef vermeed Marie aan te zien ;
Felix werd met gedwongen liefkozingen behandeld, terwijl
er met dat kind tusschen hen beiden in, zijne blauwe oogen
vragende wat de aarde was, beurtelings naar hem en naar
haar gericht, een wind van droefheid snel, sidderend,
tusschen hen uit been woei, de glazige ruiten door, ver over
den weg naar buiten, en Mathilde wit werd, roerloos. Eens
regende het in een voorjaarsstorm, voor de komst van den
zomer, in sabelende scheuten kletsten de droppelenmassaas
tegen het glas. Huiveringen zwiepten langs den grond van
kiezelsteenen, over het dunne opschietende gras tot aan het
hek. Het woud van kleine blaadjes in iederen machtigen
iepenboom aan den grijzen weg, krornp ineen, fladderde,
als millioenen vogelenvleugels, samen, buigend en wenkend,
warrelend in angst. Het kind kreet toen plotselings uit, in
lange frissche g-eluiden, uit de jonge keel, zijn gezichtie
wrong zich samen, verschrikt voor het naderende leven.
Daarna stond 't weer effen, zonder een rimpel in het gladde
vet. Als Felix schreeuwde, droeg Marie hem wech, hem
sussend, hem dansend in haar armen. Jozef en Mathilde
bekeken de lucht, ieder door een andere ruit ziende, zwijgend, met lichte kuchjes en ademhalingen... »
Dit is een baispel uit De kleine Republiek:
« De groote kompanjie van hooge Hollanders speelde
's namiddags kastie op de gelig-grijze harde koervloer.
s De bal wilde niet stil liggen, en Loeters maakte het
grapje van, naar den bal kijkend, tegen hem te zeggen: zeg
ereis, ik geloof dat je ons wilt kulle. Maar eindelijk lag de
bal stil, op een smal plankje, dat op een recht opstaande
paal lag. Goeddag had den stok in zijn hand, hief den stok
in een hoogen opzwaai van den rechterarm ; met een fellen
plankslag, klap-geluidend door de koer-ruimten sloeg de
stok neer, het plankje kletste zwiepend op en viel neer, tegen
den grond. De bal, in trillende stijgvaart, joepte de lucht in,
(I) De meid.
(2) Het zoontje.

LODEWIJK VAN DEYSSEL

I2I

Goeddag en vier anderen galoppeerden naar de overzij van
het spelvlak, in aanhoudend hollen tot bij de schietbaan,
waar de tegenpartij geposteerd was. Aan de overzij, de
hoofden schuins op, hielden Meyer, bruin, en drie anderen,
blond-blauw, de bal in hun blikken, de hoofden neer met
krimpende boven-gezichten van de sterke lucht, met een
angst door de lijven voor het ploffend gevaar dat de bal op
hun hoofden zou toevallen, en de bal, een kleine zwarte
stip hoog in het sluyer-wemelend glans-geel-doorpuisterd
wit, kwam neer, grooter, grooter wordend en donker, los
van de luchtkleuren, alleen in zich zelf, was vallend boven
de hoofden ; in een groot even vol lachend gejoel rende
Graafkerk naar bij Meyer, naar Meyer de blikken op, willend
in tegen de sterke lucht, het voorhoofd gefronst, deed die
wijde galopstappen als een jong paard, den kop in den nek,
Graafkerk de mond en de oogen open naar boven, bonsplofte zijn lijf tegen Meyers lijf, Meyer met een schouderduw
bonkte Graafkerk weg en ontving den bal kletterend hard
in zijn samengepolste opene handing voor de borst, de bal
en het binnen-handen-vel trilden als gloeyend, maar tegelijk,
in een hoog-zwenk van den rechter arm, de bal in de hand
geklemd, deed hij in den breeden zwaai den mikworp, en
de bal kaatste neer op de blaas-strakke billen van den
hollenden Goeddag, sprong terug effen de hoogte in en
smeet zich rollend over den grond, donker road, ver weg
tusschen de boomen-stammen : Goeddag was gevangen en
moest aan den langen slinger van de gevangenen staan, die
van achter de getrokken zandstreep, arm aan arm gestrekt,
de handen van den een kleverig in de handen van den
ander, wachtten tot zij verlost werden, zoo dicht mogelijk
zich naar de over-zij heen Iekkend. »
Soms drijft Van Deyssel zijn kunst van zien en zeggen
zoo ver dat het een pijnlijke hyper-nauwkeurigheid wordt,
een ziekelijke angstvalligheid, een taalscrupuleusheid, om
alles in woorden te dwingen, ook die schakeeringen, die wel in
den zeer fijn-voelenden en zeer scherp-kijkenden artistengeest kunnen bestaan, maar die toch nooit met om 't even
welke woord-middelen aan den lezer zijn over te brengen.
De taal immers hebben we tot nogtoe niet kunnen maken
tot een gansck adcequaat uitdrukkingswerktuig voor onzen
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geest. Of de moderne kunst daartoe geraken zal ? Wie zou
durven antwoorden : ja?
't Verhaal van den roman, daar maalt Van Deyssel niemendal om hij heeft een hekel van alle duivels aan de
boeken die boeien, aan de romans die interesseeren om wat
er in wordt verteld. De kunst heeft niets te maken met ons
dagbladnieuws over ongelukken en rampen. De kunst is de
uitdrukking van 't geen de artist voelt in zich om 't even bij
welke gebeurtenis, groot of klein, om 't even voor welk
voorwerp, of ook voor in 't geheel geen voorwerp van buiten.
Het komt er alleen op aan te denken en te voelen als artist
en als artist te schrijven.
Goed maar is 't verkeerd, bij alle kuristenaarsgaven
ook die der verbeelding te hebben? en bij alle schoonheden
van gedachte en gevoel en taal, een boeiende intrigue te
verzinnen, een verwikkeling te spinnen, die den geest in
gezonde spanning houdt, en een kunstgenot meer brengt?
Zou misschien 't laatste deel van b.v. de Goncourt's Renee
1Vlauperin — om een van Van Deyssel's lievelingen te noemen — even prachtig zijn, werden we niet geroerd bij de
lotgevallen van 't zieke meisje, en hadden we bier alleen
haarfijn-geziene en gestyleerde beschrijving ?
Maar er is een ander grief tegen Ecu Liefde, en een
erger : Dit boek is onzedelijk.
De eerste uitgave van Een Lk/de heb ik niet gelezen :
men zal me dat niet kwalijk nemen. De tweede druk is gezuiverd : alles is weg wat onmiddellijk aanstoot kon geven.
Maar in de voorrede van dien tweeden druk waarschuwt
Van Deyssel ons dat hij zekere dingen uit zijn roman heeft
geschrapt, niet omdat hij nu verbrandt wat hij vroeger
vereerde, maar om wille van de zedelijkheidsbegrippen der
meeste van zijn lezers. Zijn eigen princiepen hierover —
hij noemt dat princiepen — zijn in 't geheel niet veranderd.
Wilt ge nu weten welke die princiepen zijn Om niemand te verschrikken, kies ik zijn zachtste en zijn deftigste
-wijze van zeggen :
« Sinds de kunst ontheven is aan de kleine vingers der
maatschappij en gegeven in de groote handen der menschheid, sinds een kunstenaar niet meer een beer, d. een net
lid der samenleving, maar een mensch, d. een enorm stuk
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hoogste natuur verzocht wordt te zijn, sedert is konvenance
of betarnelijkheid een beg-rip dat aan de kunst geheel
vreemd is, er niets mee heeft te maken, en hoeft de kunst
zoo min aan betamelijkheid te doen als een zuigeling een
bril of een leeuw een hoogen hoed heeft op te zetten, als een
eiketak handschoenen heeft aan te doen of een kachel in
een ijskast hoeft te gaan staan om zich te kunnen vertoonen. »
Die redeneering, logisch doorgevoerd, heeft enkel dit
ong-erief : De heele beschaving omver te rameien, en de
Kunst te verhuizen naar Hottentotten, Patagoniers en
Papoeas, die « enorme stukken hoogste natuur. »
« Men zegt van een tafel dat zij rond of vierkant is, van
amandelen dat zij zoet of bitter zijn, van een raadgeving,
een thesis of een paedagogische methode dat zij zedelijk of
onzedelijk zijn, van lets dat zich als kunst aanmeldt, dat het
kunst, dus mooi, of geen kunst, dus leelijk, is. Evenmin als
een tafel bitter of een raadgeving vierkant kan zijn, kan een
kunstwerk zedelijk wezen. »
Men zegt, men zegt... maar men zegt ook met evenveel gezonden zin dat Lamettrie een ploert is, en Santa
Theresia een engel.
« Als ik een varken 'Lie, ruig-roze en luisterrijk vet,
ploeteren en wentelen in stront-modder met zijn snoet in de
bruin-groene spoeling, dan vind ik dat prachtig. »
En ik vind u en bet varken even walgwekkend-vies.
Nooit of nergens, meen ik, zijn brutaler machtspreuken
over « de kunst voor de kunst » uitgeflapt dan in Van Deyssel's opstellen.
Laten we ohs nu maar over « l'art pour l'art » niet in
't zweet redeneeren. Over jets dat ieders gezond verstand
toch heel klaar en heel duidelijk ziet, wordt nu gepraat en
geschreven, dat het onze moderne spuigaten uitloopt. (I)
De vraag is of er een zedewet bestaat ja dan neen. Zoo
ja, dan is die wet er niet voor dezen mensch of genen, maar
voor alien, voor kunstenaars evengoed als voor koeiers,
(I) Zijn er die bij zicbzelf de vraag niet hebben opgelost
waarom de wetenschap verplicht is, dingen te behandelen,
waarmee de kunst voorzichtig moet wezen, dat zij dan lezen
' t laatste deel van Mgr. Mercier's Ontologie.

LODEWIJK VAN DEYSSEL

124

behoudens 't volgend verschil : dat een kunstenaar met zijn
werk zich verantwoordelijk stelt voor de gansche beschaving,
terwijl een koeier bij zijn koeien blijft.
Zoo neen, is er geen zedewet, dan... hebben wij malkander niets meer te zeggen.... Wees dan « cochon splendide », maar protesteer niet langer als 't u belieft, als dezen,
die gelooven in een zedewet, u noemen bij uw zwijnennaam, en wees vooral niet verwonderd als er onder uw lieve
lezers zwijnen worden gevonden van uw eigen maaksel.
Maar er is een zedewet. En de kunst kan er best mee
om. Gelooft Van Deyssel dat niet ? Och, dat hij zich maar
bevrage bij Van Deyssel zelf : « Er is een zeer groote verwantschap tusschen ethiek en wsthetiek. Dingen die ethisch
mooi zijn, zijn aesthetisch ook mooi ». (I)
•
Na deze Van Deyssel's bloedeigen woorden, is alle
bewijs overbodig.

Van zijn kortere schetsen, zijn « prozagedichten » blijft
« Menschen en Bergen » wel 't beste. De hoog-lyrieker van
« Apocalyps » die ver boven de menschenwereld stijgt, naar
de regionen der adelaars, en daar zijn ziel uitjubelt in
sferenmuziek, zit hier, als vastgegroeid in den grond, studeerend te staren op een zenuw die trilt, op een spier die
verroert. Hij, de hollende passie-man, is hier de passielooze
ziener, met een hart, door geen bommenbarsting te roeren.
Zijn onbewuste voelingen leidt hij voorzichtig-traag tot
artisten-bewustheid wat hij hoort, wat hij ziet, wat hij ruikt,
wat zijn hersens raakt fangs om 't even wat weg, 't moet
alles in 't juiste woord en hij perst zijn taal, tot er, dropke
v66r dropke, valt op 't papier wat hij hebben wil... De tijd,
een vinniger corrosief dan 't sterkste scheikundig zuur, zal
't niet uitwisschen, nooit !
Menschen en Bergen » is 't prachtigste stuk impressionnisme dat ons Nederlandsch te lezen geeft :
« Weer verstomde de wagen, en een schonkig oud
boertje, dik bepuntneusd, verherderd door den langen stole,
(I) IIIe
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waarachter zijn beenderen aanstomrnelden, strompelde op
en bleef op de bank, naast den bruin-grijze. In zijn donkergrijze gezicht, boven den slap-leeren hals, vischten zijn
dunne oogen weg achter de wilde rimpelkrabbing. Zijn
beenmagerte staakte op uit zijn grofstoffige schoenbonken
en hij verdorde in een stompige rust van zijn versieten
vleesch, afgesloofd binnen zijn slordige kleerarmoe, uitgewrongen door een hard leven, wegkrimpend in zijn door
gemeenen drank gepekelde lijf onder de door zestig jaar zon
ruig geschroeide huid, met een naar binnen happenden, als
zijn eigen hoofd leeg-vretenden, mond zonder tanden. »

Van Deyssel, met een profetischen verreblik, heeft
in zijn jonge jaren voorzien dat het naturalisme zich zou
verfijnen, verdiepen, en ver-intens-en tot impressionisme ;
maar ook dat het impressionisme zich zou veretheriseeren
tot sensitivisme. Dit zou nu de kunst wezen van de 20'
eeuw : Van Deyssel heeft het voorzien en voorzegd. En hij
heeft ook eenige voorproefjes dier kunst van de toekomst
gegeven, hij, de eerst begenadigde :
Luister nu, lezer, en houd uw hoofd vast :
Dit is uit de Zwemschool :
« In het hoofd over zeelui, erge-verten-turen, wijdeboven-hemel-blauw daar in af maar te pletter het inbinnen-hoofd zien van wijde helderheid tegen het buiten,
de baas zeide, de lippen dubbelden ; maar toen weer aan,
nu in het donkerder binnene. Het kleedkamertje, ja, het
kamertje hokje ; de baas, wat-ook-w6er, de stem van den
baas, in het andere, daarvan nu afgesloten, nu-hier, nuweer-weten, het zijn, staan, boven ; het hoofd, dan de romp,
dan de beenen, al van het verledene, het zoo-even-verledene
weg, recht gescheiden van het nue ; nu anders merken dan
vOor de handdoeken. »
Dit is uit Sneeuzv :
« Hoog in het open de wit licht dag, bij verstijfde vlagen
van oplicht en heenlicht strak-stuipend aangewaaid, gestoiten wit-wind ingekimd van de zwart-witte verten, star-water-
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wezen kleurdenkend onder fronslucht, knapperstippelende
zwartwaasjes wriemelend van vasten schuinschijn, in de
stille witte Allichtend, onaanvoelbare glazerigheid wemelwasemend den grond in tot ligging verstorven vaart vaalaanlichtend, in zijn voortplanting vlak vlak daar daar verder
tot de verte, korter smaller, minder en duisterder in zich
zelf zijnd al om de opstanden, de zucht en zien van zijn en
op van de ne6ring tot in-aan den hooge, binnen de doos
van ruimten als onkleur-rook en in breed-rechting als tot
vaststaan versteven regen tegen de wolkenzoldering aan,
verstrikkend tot net-of-onstof, een blik van open-wijd, doordun en niet zwaar tot klaar, onbezond mat klaar, meer dan
siddering, klaarte. »
En dat is, heeremijntijd, in ons dierbaar Belgie, in onze
heerlijke Ardennen geschreven ! Dat is in ons eigen land
gezien en gevoeld ! In de logika heet men dat abracadabra
en eeuoueac in de kerkmuziek.
En die zulke dingen op 't papier zet, niet om zijn lezers
te bedotten, en in zijn vuisten te gichelen al zeggend : we
zullen eens kijken hoe ze dat slikken maar die heilig beweert : « Dit is de kunst van de toekomst », zoo iemand is
een zot.
Zelfs in zijn besten tijd heeft Van Deyssel dergelijke
aanvallen gehad, maar hij kreeg dat enkel een schaarschen
keer als hij zich aan 't woordkoppelen zette : « zeepdoosoleografiesch-opgedirkt-dekoratieve-valsch-kosmopolitieschkanaljeuse schoolknaap - verbeeldings - wellust - verfij ningsinterieur ..... » (1)
Dat is toch wel het hoogste, schreef eens Van Deyssel.
Iemand die in de sensatie werkt, zal men bijna gek vinden.
Hij is ook werkelijk bijna gek. Maar dit is het mooiste en
hoogste wat men zijn kan, niet waar ? Dat is het bereiken
der hoogste spanning zonder te breken. »
Welnu, in stukken als de Sneeuzei ligt Van Deyssel werkelijk gebroken.

(I) iii e
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Na en naast den sensitivist Van Deyssel komt Van
Deyssel de schrijver van 't herolsch-individualistisch dagboek
over Parijs. Hier is de buitensporigheid niet in den worm,
maar wel in de ideeen. Dit zijn echte Don Quichotte-toeren
want werkelijk, de parijzer-Van Deyssel is een heerlijke
metempsycose van Cervantes' held.
« Ik heb twee ontdekkingen gedaan, die van mij zelf en
van het Opperwezen in mij zeif.
» Ik was een goede jongen, in een donker-grijzen ulster,
met een zwart hoedje op, als een zedige nacht. Toon is dit
gekomen, en ben ik er uit gaan zien als de helle en bonte
dageraad van een storm-ochtend :
» lb houd het er voor dat ik het groote in mij heb. Dit
beteekent niets, want vele krankzinnigen en vele kleine opgewondenen meenen het zelfde.
» 1k meen zeker te weten dat mijn besef van eigen
grootheid verschilt van dat der krankzinnigen en kleine
opgewondenen.
» Het ong-eloofelijke is dat ik een mensch ben van 4:e
waarachtige groote soort. » (I)
De diepzinnige wijsgeer, bedronken van ikkigheid, in
vertigo-beschouwingen zigzag-stijgend naar 't raadsel of
de mensch niet zeif schept wat hij ziet, bij 't oogen-opslaan
rondom zich, ploft plots weerom neer, lekker spotgekkend
met zichzelf in een redeneering over zijn zakdoekje, alsof er
een wereld aan hing :
« Men kan bezwaarlijk andere dan zijden zakdoekjes
gebruiken. Bij een ochtend- of fantasie-pakje verschijne een
weinig van een in over-een-stemming met de jas gekleurd
zakdoekje uit de borstzak, des middags en des avonds witte
zij. Linnen zakdoeken of mooi blauw batisten, zouden heel
goed zijn,waren zij maar zoo dun en soepel als zij. Niet dunne
en soepele zakdoeken voelen onaangenaam aan bij nauwsluitende kleeding, zijn leelijk in het voorkomen van den borstvorm en staan te stijf op uit den zak. Als men zijn zakdoek
gebruikt heeft, Berge men di en behendig met bleek-blanke
vingeren in den borstzak, zoo dat er van zelf een lenig tipje

(I) Bij het graf van Napoleon, passim.
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zichtbaar blijft. Men hoede zich er voor ter sluiks toe te zien
of het wel zichtbaar blijft, of het te voorschijn te brengen
zoo het bij de eerste instopping geheel verdwenen is. Als
het geheel verdwenen is, is het Ook goed, dan maar aan jets
anders gedacht, er zijn telkens vele nieuwe kleinere en
grootere afleidingen om deze geringe te-leur-stelling goed te
maken. »
En zoo doet Van Deyssel zijn koordedans voort over
de afgronden van de gekheid.
De soldaat, op wacht voor de buskruithal, en die daar
een polka danst met een vurende sigaar in zijn mond, begaat geen schrikkelijker waagstuk dan Van Deyssel bier met
zijn eigen hersenkas.
Gelukkig dat Van Deyssel het in zijn dagboek met zich
zelven niet ernstig meent ; gelukkig dat deze Don Quichotte
geen Hamlet is ; anders hadden we op een morgen in de
Parijzer-bladen gelezen : Een jong Hollander, een kamer
bewonend op den Boulevard des Italiens, heeft zich in een
vlaag van krankzinnigheid verdaan.

*
De epische Van Deyssel — newest fashion — is die van
de Adriaantjes. Dat is het kindleven van den kleinen Adriaan,
een stuk marmer in duizend gruizelinkjes verbrokkeld :
kleine schetsjes van elk een alinea, vijf, tien, ten hoogste
vijftien regels. Daarin wordt verteld, van de naald tot den
draad, hoe de jongen wakker wordt, hoe hij daar ligt in zijn
bed, hoe hij opstaat, hoe hij zich wascht, hoe hij zich aankleedt, hoe hij daar een stoel ziet staan, hoe hij zijn moeder
aanraakt ... en, ... ja, loop nu naar den drommel, hoor! dat
gaat zoo voort, honderd bladzijden.
Men staat Van Deyssel niet langer uit, ... en toch leest
men door; toch dringt die weergasche stijlist zich op, alleen
door de verleiding van zijn mathematisch-juiste en toch
poetisch-mooie woord. Dit is nu notarieele boedel-beschrijving in Grieksch-verfijnde taal.
Tusschen zijn moeder en zijn vader, zat Adriaan
met zijn gezicht in 't licht, aan de tafel, dien zijn voorarmen
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raakten. Het tafeizeil was eigenlijk donker purper, waarin
dof-roode en zwarte figuren waren, en het dekkertje dat aan
de vier kanten van de ronde tafel een half ovaal van het zeil
bloot liet, had bij Adriaan den riggel van zijn stevigen
smallen zoom.
» Het groote midden-diep van Adriaans bordje, had aan
den vensterkant een strookje schaduw van zijn rand, die
hooger was en naar wiens eigen schulp-glooying het zelf
zoetjes toeglooide. Zijn mesje lag er naast, recht, het lemmet
er van was tinkleurig, zoo als hij vroeger een kroes had
gehad, maar dit was heel dun en met een heel scherpen kant.
Het heft er van was effen dof zwart. Dit was zijn mesje. »
Hier is 't analytisch impressionisme gedreven tot het
uiterste. Van al wat boeien of interesseeren kan, van al wat
maar eenigszins vat heeft op 's lezers nieu wsgierigheid wilde
Van Deyssel zich zuiveren als een Brahmaan van zijn
pekeizonden. De Kleine Rej5ubliek gaf Loch nog kindergevoelens en gedachten die in de college-wereld groot zijn
onder de jeuga momenten, deze die den diepsten indruk
hebben achtergelaten. Hier niets meer daarvan. De schrijver
vindt het nu eenmaal plezierig die dingen in zijn bewustzijn
te brengen die alle kinders doorleven zonder 't zelve te weten,
al datgene, wat enkel de oppervlakte raakte van ons kleine
wezen, en dat we als in een plantenleven hebben doorgemaakt. Daar is een trap, daar is een kam... Wij kennen die
voorwerpen all en, niet per definitie, maar door het beeld, ons
bijgebleven van zoogauw onze oogen kijken konden, en versterkt en verinnigd en verjuist door de talloos herhaalde
indrukken van later... Daar is een trap dus, en daar is een
kam. Van Deyssel blijft er voor staan als voor dingen uit
een tooverwereld. En hij gaat ze aan 't beschrijven, en
hij weet van geen uitscheiden hangt er een haartje in
de kam, is er een voetindruk op de trap te zien, dat maakt
de beschrijving weeral vijf regels langer. In Godsnaam, wie
of wat is er door zoo jets gebaat, ook maar in den meest
platonischen zin ? Hier komt me in 't geheugen een van
mijn oud-leeraars, die blijkbaar de definieer-ziekte had, en
zonder verpinken . doceerde met uitvinders-fierheid : Semi
vivus id est semi mortuus
Een ding weet ik : wil Van Deyssel zoo zijn kinderjaren
9
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boekstaven, nog maar van drie jaar tot negen, dan moet hij
voor zijn handschriften een plaats bespreken, dubbel zoo
groot als de boekerij van Leiden. Maar een tweede ding
mogen we ondanks alles niet vergeten : In de Adriaantjes
handhaaft zich Van Deyssel als een stij list van allereersten
rang.
Meer dan eens heeft Van Deyssel zelf over 't fragmentarische van zijn scheppingen geklaagd : « Daar is het
stelselmatige, het monumentale, en daar is het spontane,
het vlottende... Maar zeker blijft het dat gestreefd moet
worden naar het monumentale... Ik geef u 't vlottende, en
het zijn dus eigenlijk voorstudies en preparatieven tot het
monumentale. s (1)
Toch schijnen me de Adriaantjes to zijn de zieltoging
van den epieker.
Groote schepping komt uit Van Deyssel niet meer. De
bjectiveeringgaven uit zijn Een Liej-de-tijd zijn geweken
onder den drang van de meer en meer opkomende analytische en didaktische vermogens. Naarmate zijn uiterlijke
beeldings- en vindings-kracht zakte, steeg een andere onweerstaarbare geneigdheid : hij heeft zich zelf langs om
fijner en dieper bestudeerd, bedacht, bevoeld, nagegaan en
uitgezegd.
In plaats van hooge en wijde lyrische en epische vlucht,
van onstuimige storming en brandende kunstkoorts, is nu
gekomen stil-subtiele innigheid en rustige, rag-fijne plastiek.

In de allerlaatste dagen heeft Van Deyssel, de literaire
Proteus, zich vooral geopenbaard als kunstkritieker : bedoel zijn Rembrandtstudies van 1905 in de XXe Eeuw,
geschreven naar aanleiding van 't Rembrandtsfeest aanstaande jaar.
Daar is in die bladzijden aan 't woord een meesterkunstkenner, op dit oogenblik in Holland weergaloos.
Van Deyssel voelt zich een makker met Rubens en
(I) Uit een dag,boek, 5 e bundel, Verzamelde Olstellen
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Vondel, met Rembrandt en Raphael, met Shakespeare en
Goethe in die veretheriseerde lucht waar slechts de uitverkorenen ademen kunnen is Van Deyssel in zijn element.
Er is bier ontleding en verrukking, er is hier didaktiek
en lyriek, er is hier onverstoorbaar-kalme, alles-doordringende zielkunde en rnysticisme wit-glinsterend van gloei. En
dat alles in een taal om er voor te knielen !
Huet en Taine, en Stendhal zelfs, reiken aan dezen
Van Deyssel niet. Al had hij maar enkel geschreven De
Kunst van Rembrandt en Rembrandt's zelf-jbortret, die veertig
bladzijden waren hem een paspoort naar een plaats in de
wereld-literatuur.
Kunstkritiek is hier een banaal woord : hier is vivi-sektic
op 't genie van de allergrootsten.
Lees, en zie wat een ingehouden passie, wat een
gloeiende kunstkoorts beheerscht met Napoleontischen
dwang door wijsgeerig-ontledende kracht.
Van Deyssel heeft opgeroepen al zijn geniale gaven am
nublieke boete to doen voor de rakkerijen van vroeger
« Vondel, P. Czn. Hooft en Rembrandt » (I) enz.
Rembrandt's mystisch realisme be\vondert hij hoofdzakelijk in de Nachiwacht, in de Staalmeesters, in 't 17oodsche
Bruidje en in zijn Zelftortret.
« Ik zou... het werk van den meester in alle oorden
willen bezoeken schreef Van Deyssel in zijn XXC Eeuw,
Mei 1905.
Die wensch was voor 't Rembrandts-feestcomiteit
geen verloren woord. Van Deyssel werd uitgenoodigd om
de schilderijen van den Meester te gaan bestudeeren in 't
Ermitage-Museum te St. Petersburg. Van daaruit schreef
hij zijn twee lange brieven aan 't Amsterdamsch Handelsblad in Oogst en September, en gaf er een uiterst zaakrijk,
jammer, wat haastig-slordig geschreven, verslag over de vele
stukken die hij ginder heeft mogen vinden.
Zal Van Deyssel nu voortgaan met kunstkritiek in zijn
XXe Eeuw ? Die vraag is een wensch want nergens heeft
hij zijn gaven van ontledend vernuft en hoog-fijn lyrism

V erzamelcie U'stellen, III Bundel, biz. 35 en vlgg.
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en alles-vermogende zeggingskracht kunnen samensmelten
als hier.

En thans blijft ons nog kennis te maken met Van.
Deyssel, den schrijver van 7. A. Alberdingk Thijm, van Multatuli en tal van kritische studies in den aard van die over
De Koo, Frans Erens, Balzac, Beets, Van Hulzen, Aletrino,
Heijermans, de schrijfster van Stille wegen, enz.
De romanschrijver Van Deyssel is nu dood ; maar in
deze laatste studies is de kritieker-filosoof in zijn voile, rijpe
kracht. De beste wijsgeer uit de beste periode der beste
scholastiek heeft niet betel- gedacht dan in deze kritieken
Van Deyssel : niet logischer, niet kalmer, niet helderder,
niet steviger, niet hooger of dieper. Onverstoorbaar-bedaard
voert hij zijn redeneering door, onomstootbaar kloek, en hij
zegt wat hij te zeggen heeft, sober en kort. Zonder 't minste
vertoon komt zijn rijke kennis te voorschijn, zijn fijne smaak,
zijn diep aesthetisch inzicht, zijn kracht van doordringen en
karakteriseeren. Meesterlij k vooral is Van Deyssel's dialektiek
waar hij bewijst hoe de kunst van Heijermans door zijn socialisme wordt geschonden, hoe de vermenging van levensafbeelding en leerstelligheid,welke die kunst veil inhouden, een
onmogelijkheid is. En hoe gewikt en gewogen, hoe vast gesteund op gezonde moraal (zuiver-natuurlijk gesproken althans) en kunstphilosophie zegt Van Deyssel zijn meening in
den strijd tusschen vergoders en verguizers van Multatuli.
Maar vooral 7. A. Alberdingk Thijm is een prachtig boek.
Hier is Van Deyssel de waarde zoon van zijn vader, heusch
en echt. Driehonderd bladzij den beste-klassiek proza, zonder
jacht op moderne woordschoonheid en verfijnden rythmus :
proza als dat van Potgieter, Pierson, Beets, Schaepman en
Alberdingk zelf, gaaf en echt, krachtig en lenig, eenvoudig
en kenschetsend-schilderend ; en zoo gemoedelijk-humoristisch daarbij, dat er geen twijfel mogelijk is : Hier is aan 't
woord een schoone geest en een goed hart daarbij.
J. A. Alberdingk was een uitmuntend mensch en een
vurig minnaar van 't schoone : hij was bijna een heilige.
De deugdengeur van den rein-geloovenden vader doorademt
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het boek van den ongeloovigen zoon. En Van Deyssel
beoordeelt Alberdingk, den kunstenaar, en de andere schrijvers van dien tijd, zoo kalm-objectief, met zoo'n mak-traditioneel kunstcriterium, als had hij nooit een scheldwoord gelost plaatsend ieder in zijn omgeving, en recht latend weervaren aan elke periode met haar eigen ideeen over kunst en
schoonheid.
Dit boek is een schoone daad van kinderlijke pieteit
't is een intiem bock, een familie-boek- een bock zonder
vertoon, zonder pose en zonder lawaai voor de wergild.
Ach, dat het zoo niet blijven mocht ! Dat Van Deyssel's
karakter zoo heel anders werd. Dat hij zijn hart niet zOO
heeft bewaard, lijk het hem als de beste erfenis door zijn
vader en moeder geschonken was !
Dan zou Van Deyssel nooit gewot den zijn. « lynx envers
ses pareils et taupe envers soi-mème ».
Dan zou hij die een fra Angelico-schets van zijn moeder
schiep (I), zijn bladzijden niet hebben besmeurd met modder en drek.
Dan zou hij gister Frans Netscher niet hebben gescholden als de abominatie van de desolatie, en heden denzelfden
Frans Netscher niet prijzen als den eersten novellen-schrijver van Holland enkel omdat er tusschen gister en heden
een lofartikel ligt : Van Deyssel » onderteekend : Frans
Netscher.
Dan zou hij die straks nog Van Hamel te nietig achtte
voor 't spog van zijn mond, even daarna dienzelfden. Van
Hamel niet hebben bewierookt als « een fijnkenner van de
fransche literatuur » alleen wijl Van Hamel zoo lief was
geweest Van Deyssel's vertaling te roemen van « Alcêdysseril ».
Dan zou hij, die bij 't ingaan van zijn letterkundig
leven zoo luide had gehoopt dat Holland alien clubgeest
zou afleggen, later zijn vereerden Van Eeden niet hebben
uitgemaakt voor een kosterkwezel, omdat Van Eeden had
geweigerd Van Deyssel's clubje binnen te treden.
Dan zou hij, Wien een idee liever was dan honderdduizend menschenlevens, hij die graag zou zijn gestorven
(1) Korn, Moeda', koln. 6e Bundel V erzamelde Opsteilen.
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voor een gedachte, hij die zich voor zijn kunst zou hebben
laten vierendeelen als de Jes ga der literatuur ; dan zou hij
er niet toe gekomen zijn, periodische bijeenkomsten te
beleggen van artisten onderling, om de financieele belangen
van 't vak te bespreken en de heilige schoonheid te verkrachten tot een sjacherzaak.
Dan zouden we misschien in Van Deyssel den zoon
hebben herkend van hem die zich noemen mocht « een ridder zonder vaar of blaam ».
Maar de zonde der hoovaardij is gekomen : onder de
menschen is weer een gevallen engel te meer...
Nietwaar, Karel Thijm, gij moest groot zijn, groot
alleen. Uw ik was alles, de rest niets. Al die menschjes rondom u, ze waren dom en slecht. De maatschappij was een
boel, haar wetten dwaasheden, haar instellingen dwingelandij, hare rechten leugens, haar liefde lafheid, haar god
bedrog, haar deugden berekening, haar mans jassen, haar
vrouwen vodden ; de wereld een apenspel, en de Hollandsche literatuur een groote zero. Niets was waar, niets
was goed en schoon buiten Van Deyssel.
Ge moest vrij wezen, los van alles. En gij hebt u zelven
vrij gemaakt...
Welnu, zoudt ge denken plat ge grooter zijt dan uw
vader, edeler en schooner ? Gevoelt ge u beter, gevoelt ge u
gelukkiger dan hij, gelijk gij hem hebt gekend, zoo rein, zoo
godsdienstig-kinderlijk-goed, soms droef, maar dan alleen
om ?
Poseer nu eens niet, mystificeer nu eens niet, en maak
nu geen chantage. Ondanks al uw trotsch en uw ijdel gedoe,
neen, uw goed hart is niet dood. Er zijn bladzijden in uw
boeken, o zoo vele ! die getuigen dat het leeft. Geen roes
van den room heeft de herinneringen verdronken uit uw
eerste kinderjaren, toen vader u 's avonds een kruisje gaf,
toen moeder u « God beware u » kuste, en toen ge dan
insliept met een « Wees gegroetje » op uw zuivere lippen.
Karel Thijm, als ge na uw literaire dagtaak aan 't
wandelen zijt in de lanen te Baarn ; als ge dan gaat aan de
zijde van uw echt-christelijke vrouw, die haar leven tot een
gedurige offerande heeft gemaakt voor u en voor uw
kinderen ; als ge dan Binder verre, achter 't Hilversum van
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uw jeugd, Gods heerlijke zonne ziet zinken in een apotheose
van dood en verrijzenis, als daar schittert aan den hemel de
gouden les van sterven maar ook van onsterfelijk leven ;...
zeg, Karel Thijm, denkt ge dan nooit aan 't woord van uw
lievelingsdichter Verlaine :
Il a longtemps erre dans la corruption contemporaine,
y prenant sa part de faute et d'ignorance. Des chagrins fres
merites l'ont depuis averti, et Dieu lui a fait la grace de
comprendre l'avertissement » ?
God geve 't ! Zoo zult ge eenmaal schrijven, Karel
Thijm, in uw schoonste Nederlandsch, lijk gij alleen er
schrijven kunt. En aan elk uwer woorden zal hangen een
traan van heilig berouw, en van zalige vreugde over 't weergevonden geluk van 't oude vaderhuis.

.

Wachtebeke, October, 1905.
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Boekennieuws en Overzicht der Tijdschriften zullen in 't

volgende nummer plaats vinden.
Prof. Scharpá verzoekt ons om inlassching van de volgende
terechtwijzing :
« In zijn overzicht der Tijdschriften brengt het Decembernummer van Dietsche W arande opmerkingen over afl. 6 van
Lectuur, die ik, als lid van den opstelraad van dit katholieke
tijdschrift, niet onbeantwoord mag- laten. Uw medewerker, (zeer
eerw. H. J. M.,) merkt op dat nr 6 hem eerst in October werd
toegestuurd eindelijk, zucht hij. En hij betreurt dat er in
dat nr maar een enkele bespreking van een Belgisch werk te
vinden is. Ook de lijst Engelsche werken, die aanbeveling- verdienen vanwege Katholieken, acht hij zoo gebrekkig opgemaakt
dat « zoo iets of niets » hem al verre eender lijkt. Wat ik onmogelijk kan toegeven. Kortom, heel zijn korte bespreking van dat
Lectuur-nummer is niet van aard om aan te zetten tot inschrijving. Van de afleveringen 7, 8 en 9 die alle verschenen waren
toen het December-nummer van D. War. onder druk was, geen
woord. Gelijktijdig met het December-nummer van D. War.
verscheen bovendien nog de 10e aflevering van Lectuur. Afl. 9
brengt geen boekbesprekingen : heel dit nr is ingenomen door
een uitgebreide lijst vertrouwbare Duitsche werken, letterkundige en wetenschappelijke, die in elk katholiek gezin, in elk
katholiek onderwijsgesticht, gerust mogen aangeschaft worden.
De andere afleveringen brengen het bewijs dat Lectuur wel tracht
de « Belgische literatuur haar recht te geven : in afl. 7 vind
ik besproken Gezelle's « Kleengedichten » (F. Rutten), K.
v. d. Oever's « Kempische Vertelsels » Huddleston Slater).
V. Loveling's « Twistappel » (L. v. d. Berg), — in afl. 8, L.
V. Puyvelde's « De Katholieke Vlamingen en hunne letterkunde » (L. Scharf*, W. Van Neylen's « Kanunnik Daems
(id.), — in afl. 1o, P. Ladislas Kerkhove » Het geloof aan de
onbevlekte Ontvangenis » (P. Donatus Bakker), A. Cuppens
« Een Rooske van Overzee (L. Scharf*, L. Smits' « De Bieboeren )) (id.), Bert van Metteneyen « De Wraak van den
Schoolmeester » Em. de Grave « Door eene Poort » (id.).
En dat Lectuur meer en meer, ook voor ons Vlamingen, een
« vertrouwbare aids op de moderne boekenmarkt » zal worden,
daarvoor staan borg, dunkt mij, de namen van een heelen staf
nieuw aangeworven Vlaamsche mede-werkers, als Prof. Frateur,
Prof. De Cock, Prof. van Crombrugghe van het Seminarie te
Gent, Dr. Nelis, te Brugge, Dr. Van der Essen, de h. J.
Van den Eynde, Kan. Everts, Pater Salsmans, S J. en andere
meer, die naast E. H. C ae sar Gezelie, en Prof. Vliebergh, en
de enkele andere Vlaamsche medewerkers van vroeger, voor de
degelijkheid en de vertrouwbaarheid van Lectuur voortaan zullen
helpen zorgen.
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GEHOUDEN IN HET TAAL- EN LETTERLIEVEND GENOOTSCHAP

MET TI JD EN VLIJT
TE LEUVEN, DEN 24en NOVEMBER 1905,
DOOR

E. H. AL. WALGRAVE,
LEERAAR IN HET KLEIN SEMINA.RIE TE HOOGSTRA.TEN.

Eerweerde Heeren,
Mijnheeren en Goode Vrienden I

Wat onze diepdenkende Rodenbach eens schreef
hoofdgedachte en grondgevoelen van ganseh zijn leven en
streven :
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel,
ter Waarheid wille ik steeds met al mijn krachten,
ter Waarheid, bran van balsemenden vrede.
dat zou mogen gebeiteld staan, in onvergankelijke letteren,
boven den ingang van de halle der menscheWke Geschiedenis, der menschelijke Wetens.chap ,en Kunst.
De Waarheid ! Hoe wij ook zwoegen om /war te ontsnappen, zi; toch blijft de heerscheres over al ons doen
en laten, ook in de kunst, ook in de dichtenschap. Want de
mensch, hoe wonderbaar verscheiden hij ook weze in de
KO
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uitingen zijns levens, is toch een in wezen en natuur, en
bijgevolg zal het doel van de rede, zijn hoogste gave, ook
wel een machtigen invloed hebben op alles wat hij met zijne
vermogens voortbrengt en schept. De kunst nu is het herscheppen, door den mensch, in schoone vormen en klanken,
van al wat rondom hem leeft en roert en beweegt, van al
wat in hem weerspiegelt, langs al zijne zintuigen, in zijne
verbeelding, in zijne gedachte, in zijnen wil, in zijn gevoelen. Kan het anders, of de Waarheid moet daar een
grooten rol spelen ?
Mijn doel is, U dezen avond eenigszins te doen zien,
door welke hoogere begrippen, uitwerksels en wetten der
Waarheid, alle Kunst, en in 't bijzonder de Letterkunde,
beheerscht en geleid moet worden. Ik vraag uwe goedwilligheid in eerie zaak ; hier is zij : ik zal nog al eens vrijmoedig te spreken hebben van onze hedendaagsche dichtenschap in vers en proza. Het weze vooraf gezeid : ik schat
naar weerde hare kracht van uitdrukking en schilderende
woordkunst, hare diepgrijpende ontleding van sommige
onzer gevoelens, doch nopens hare schoonheid, goedheid
en waarheid heb ik bedenkingen, die ik al zoo lang daarbinnen in mij draag, dat ik de behoefte gevoel ze eens
openbaar te laten in 't licht treden. Zoo ik dan niet verder
over hare verdiensten uitweid, dan is het niet om dat ik die
misken, maar omdat mijn onderwerp mij eerder met hare
gebreken in aanraking brengt.
Geve God dat ik niemand kwetse, gelijk het ook mijn
wil is, en de Waarheid alleen betrachte I

Ter take : Het voornaamste verband tusschen de
Waarheid en de Kunst bestaat hierin, dat alle Kunst, wil
zij welig opbloeien en invloed uitoefenen, in den geest van
hen die haar genieten zullen, een algemeenen grond moeten
vinden, waarin ze wortelen kan. Die grond is gevormd uit
gemeenschappelijke beginselen of princiepen, waarover
ongeveer alien het eens zijn ; zoodat kunstenaar en kunstbeschouwer, schrijver en lezer malkaar in de hoofdzaken
versta an .
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Het is de moeite weerd, het door de gansche geschiedenis na to gaan, hoe in de schconste tijdperken der kunst
die grondgedachten bij het y olk bestonden, niet bij de
meesten theoretischer wijze, noch door overeenkomst, maar
vooral practisch, en door lange gewoonte.
Alzoo bij de Grieken :
Voor hen, van hoog tot laag, spreekt Homeros hunne
diepste gedachten, al hunne levenswijsheid uit, hij weerspiegelt in zijn verhaal alles wat zij bewonderen en beminnen, of verachten en p aten ; al hun wet en hun wee, al hunne
kennis der natuur. En voor alien is dat schoon. Zingt
Pindaros de helden van hunne groote kampspelen, heel het
yolk gaat op, aller borst zwelt, aller geestdrift rent op de
wieken van 's dichters geestdi ift. En zoo is 't met alle
k-unsten : Geheel Griekenland dacht en oordeelde dat het
witte Parthenon, hetwelk daarboven op de Acropolis zijne
zuilenrijen op de blauwe lucht afteekende, een prachtige
uiting was der kunst ; alien waren het eens, dat Phidias'
Zeus Olumpicos het denkbeeld uitdrukte, dat zij hadden
van den vader der goden en menschen, want alien, bewust of onbewust, waren doordrongen in gevoelens en gedachten, ja
aldoor hunne zenuwen en spieren, van de verhoudingswetten en de harmonie die al deze scheppingen ten gronde
lagen.
En in de Middeleeuwen ! Van waar die wondere
schoonheid en sierlijkheid, die alles overstraaide, van de
grootsche kathedraal of tot het nederigste huisraad ? Dat
kwam hierbij, dat gedachten en grondbeginselen het ambacht en de kunst beheerschten, en, trots al de verscheidenheden van rassen en personen, is geheel deze kunst het volkomen eens ; zij steunt op zoo algemeen-gekende of gevoelde
begrippen, dat ze ook voor iedereen vatbaar is.
Hetzelfde, hoewel in mindere mate en in beperkter
kriiig, greep plaats tijdens de Italiaansche Renaissance, in
de Fransche xvue eeuw, in het klassieke tijdperk onzer
Noord-Nederlandsche letteren.
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En op onzen tijd, Mijnheeren, en bij ons ?
Wel, laat ons rechtuit spreken : Wij zien, 't is waar,
eene ongemeene en schitterende bedrijvigheid in onzeletterkundige wereld ; wij zien, 't is waar, eenige groote' mannen
boven die wereld het hoofd uitsteken, maar daarentegen.
is het onbetwistbaar :
1 0. Dat het lagere yolk, de gemeene man, de kunstigste
producten onzer literatuur niet genie.
20. Dat de geletterden zelf, het hooger-ontwikkelde
yolk, die, voor wie men vooral dicht en schrijft, van vele
gedichten en geschriften niet weten wat te denken ; dat ze er
niet tot accoord over geraken, en als ze voor malkaar hunne
bewondering of hunne afkeuring willen uitleggen en goedmaken, dan hebben ze geen grondbeginselen waarover zij
het eens zijn. Met een woord, daar heerscht eene betreurensweerdige princiepeloosheid.
En toch, op het gebied der xsthetiek heerscht ookal een
allernijverigste drukte. De navorschingen naar de wetten en
diepste gronden der dichterlijke en letterkundige schoonheid
gaan elken dag verder, en zijn waarlijk verrassend door
hunne scherpzinnigheid. Physiologie, anatomie, geschiedenis, folklore, alle wetenschappen worden opgeroepen, alle
feiten worden te berde gebracht om de werking te verklaren,
in 's menschen lijf en ziel, van de wondere Muze der
dichtkunst.
Die studie is vol belang, en ik kan ze u, Mijnheeren,
niet genoeg aanbevelen. Maar ook (lair; in die pogingeri tot
het vinden van de oorzaken der kunst, is men het niet eens,
omdat men geen rekening houdt met breedere, koogere en
algemeene begrippen, omdat men, j a, alle abstracte begrippen
afwijst en verstoot, die toch de hefboomen zijn der gedathte,
waarmede wij, uit de feiten van alien aard, wetten en
gevolgtrekkingen ophalen kunnen.
Het komt me voor of het hedendaags schoon stond,
geene metaphysische beginselen te erkennen. 'Men zegt :
dat is schoolsch, dat is stijve formule, dat is psittacisme, dat
dat is ... God spare mij !... scolastiek !
Ik sta soms verstomd als ik zulke dingen hoor of lees
van verstandige lieden die ik acht en hoogschat.
Van waar die afkeer?
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Uit den al te drogen en al te dikwijis afgezongen vorm,
waarin die waarheden in de scholen worden voorgesteld ?
Misschien.
Uit den eeredienst, ja de afgoderij onzer positieve eeuw
voor het fejt, het felt, en het felt « for ever »; uit den grooten
vooruitgang der opmerkings- en ervaringsmiddelen die zij
heeft beleefd ? Misschien ook wel.
Uit een soort van mode of snobisme ? Waarschijnlijk
het meest.
Doch niets van dat alles wettigt deze geestesgesteldheid,
en al dezen, die schouderschokkend de tusschenkomst der
abstracte grondbegrippen in kunst en xsthetiek bejegenen,
spreken zich toch vroeg of laat tegen, en zij bouwen zelf,
elk op zijne wijze, eene metaphysiek op om hunne meening
te staven. Nu, daar juist ligt de moeilijkheid, want van daar
juist komt het gebrek aan eenheid en onderling begrijpen,
dat de hedendaagsche kunsttheorieen kenmerkt en onnuttig
maakt.
Ik zeide en schreef het reeds vroeger, en ik blijf bij
mijn oude meening : « Wat baten ons de feiten, als wij er
geene gevolgtrekkingen kunnen uit afleiden,door middel van
begrippen die we alien aanvaarden omdat ze zoo eenvoudig
en zoo algemeen zijn ? Natuurlijk, hoe meer feiten men
aanbrengt, hoe beter, maar zij zijn alleen koorn op den
molen; willen wij daar bloem van maken, en later geurig en
smakelijk brood, dan hoeven er op den molen ook molensteenen te wezen, en die moeten draaien dan nog, anders zou
het graan wel op den molen verrotten en vergaan, zonder
bate voor de maag .. en voor het leven. »
Intusschen maakt de huidige toestand, dat er nu wezen
lijk moed toe noodig is, eene bepaalde xsthetische leer aan
te kleven en te belijden.Spreekt ge van orde in de schoonheid,
van evenwicht tusschen stof en vorm, van logischen rythmus en
logisch verband, van hlaarheid, van waarheid, men antwoordt
u. met eenige vage, onbestemde waaruit ge zoo
van heel verre afleiden kunt dat jets wat wit is, in sommige
gevallen zwart moet zijn ; of dat de leelijkheid « nou de
eigenlijke effectieve schoonheid is ; dat een doel te hebben,
en middelen daartoe aan te wenden, wel in den kruideniershandel, doch geenszins in de Kunst een vereischte is ; dat
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er enfin geen vereischten zijn, en dat de Kunst geene andere

wetten heeft, dan. de Kunst zelve verklaart ge dan, dit
niet te vatten, dan zegt men u heel beleefd, dat ge een
kunstloos-aangelegd mensch zijt ... en daarmee gedaan.
Doch ziet, Mijnheeren, dat zijn alleen woorden, en, ik
bid u, laat u toch niet met woorden paaien. Is de kunst
eene veropenbaring van de menschelijke bedrijvigheid? Ja.
— Is de menschelijke bedrijvigheid toegelicht door de rede?
Zij dient het te wezen. Dus ook de kunst ? Dat zou men
zoo zeggen. Wat dan waar is, kan dat dan valsch worden
in de kunst, of omgekeerd ? Neen ! — Kan er aldus een
volledige kunst bestaan, indien zij niets anders op 't oog
heeft dan den uitwendigen vorm, de kianken, b. v. in de
woordkunst? Neen, want wie zegt woorden, zegt ook geIs het in de kunst, weer dan op
dachten of beteekenis.
een ander gebied, onverschillig hoe de gedachten samenhouden ? Neen toch ! Mag dan een kunstenaar, hij weze
't nu ook werkelijk, ook alles zeggen wat in zijn hoofd komt,
en zal dat alles daarom mooi wezen ? Voorzeker niet!
0, Mijnheeren, ik wit met deze socratische bewijsvoering geenszins tot het besluit komen dat princiepen alleen
meesterwerken voortbrengen. Ik weet wel dat het ware oorspronkelijke genie als van zelf de groote wetten der kunst
naleeft, dat niettegenstaande sommige slordigheden en onredelijkheden, een beeld, eene schilderij, een gedicht, den
stempel dragen kan van groote kunst. Hemel, dat weet ik
al lang ! Maar nooit zal ik daarom toegeven, en gij ook
niet, dat er in het land der kunst noch grenspalen liggen,
noch banen zijn afgebakend, die elk wel volgen kan zooals
hij wil, te voete of te peerde, traag of snel, maar waar hij
niet mag neven loopen ... of hij geraakt in de gracht!
Laat het me u dan ernstig zeggen, Mijnheeren : Weest
kunstenaars : dichters, vertellers, beschrijvers, al wat ge
wilt, maar denkt toch niet dat dit alles zoo maar uit de lucht
te grijpen valt. Ook in de dichtkunst is het waar, dat men
slechts iets zeggen kan als men jets te zeggen heeft, dat
welen en helder begrij pen niemand schaden kan, en dat de gave
des dichtens ons geenszins ontslaat van het werk des verstands, in zijne nooit veranderlijke, o, ik druk op dat
woord, -- in zijne nooit veranderlijke wetten, al zoo onwrik-
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baar en onwankelbaar als die van den bloedsomloop, van
de ademhaling, van den geheirnvollen zenuwstroom, ja,
als die van den eeuwigen loop der sterren daarboven.

Zou het geen gevolg zijn van het miskennen en verwaarloozen der eerste logische princiepen, dat de nieuwste
lettervruchten door het Yolk niet gesmaakt worden ? En ik
noem hier yolk niet den gewonen boer en schaars geletterden burger, maar het lezende yolk, ja de algerneenheid der
geletterden, in ons land.
Vooraleer ik hier verder ga, zal ik een onderscheiding
waken : Alle kunst moet niet wezen, kan niet wezen, voor
het groot publiek; daar is en zal altijd zijn eene letterkunde
voor het klein getal, voor de meest-ontwikkelden, maar dit
sluit niet uit, dat verre weg de meeste voortbrengselen eener
kunst genietbaar moeten wezen voor den middelbaar-geleerden man. Wanneer op een gegeven tijdstip het tegenovergestelde plaats heeft, d. wanneer de meeste schrijvers, de
meeste werken buiten den smaak en boven de vatbaarheid
vallen van die gemeenschap, dan pleit zulks in alle geval
tegen deze letterkunst; want het bewijst dat ze het yolk, voor
't welk zij bestemd is, niet kent, dat ze niet in verstandhouding is met de algemeen-gezonde gedachten en normale
gevoelens, en die toestand moet vroeg of laat op de kunst zelf
gewroken worden door eene algemeene onverschilligheid.
Nu zit het mij vast in den kop, hoe geerne ik mij ook
van het tegenovergestelde zou overtuigen, dat deze laatste
staat van zaken bij ons, in Zuid-Nederland, de heerschende
is. Ik geloof dat de meeste onzer schrijvers van sonnetten,
individueele poezie en impressie-proza-novellen, het hert
van onze lezende, ja van den grooten hoop onzer kunstvoelende medeburgers niet winnen.
Dat weet ik van menige verstandige en ontwikkelde
lieden, maar ik voel het meest en best nog aan mij zelven.
Ik denk, Mijnheeren, en gij zult mij dat wel toegeven,
niet waar, dat ik bekwaam ben, door studie en zelf-oefening,
de meeste mijner tijdgenooten te verstaan, ja zelfs, over
't algemeen, ze te smaken, met een beetje goeden wil om
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rnij te viaatsen op hun standpont. Ik lees zoowat alle splinterrxieuwe tijdschriften en aangeprezen boeken. En weet gij
wat ik toch steeds moet blijven denken ? rechtuit, en zonder
omwegen gezeid : die kunst is uit het evenwicht ; die kunst is
eentijdig ; die kunst is gemaakt.
Uit het evenwicht : want zij verwaarloost de gedachte,
het voedsel voor den geest, de helderheid van zeggen, omdat
ze bijna alleen let op de qualiteit van den uitwendigen norm.
Ook in de kunst is de groote waarheid niet uit het oog te
verliezen : Virtus est in medio ».
Eenzijdig : Zij beoefent slechts enkele lettersoorten en
vormen, en dan juist die, welke 't minst door onze lezende
gemeente begeerd warden; en wat erger is, ze verwijst als
mindere kunst het verhaal, het ware ongekunstelde verhaal,
niet dat, wat slechts een voorwendsel wil zijn tot beschrijving, impressie-kunst, of zielkundige ontleding, en door
zithzelven weinig am het lijf heeft, neen, daaraan is nu wel
overvloed zelfs plethora — maar het verhaal dat maeite
en behendigheid vraagt in het samenstellen der handeling,
dat de nieuwsgierigheid gaande maakt en voldoet en de
verbeelding in aangename werking zet.
Dat blijft immers de echte volkskunst! Het weze nu
geen*rtimantische dtaak, geen K `Brooddraagster » of « Bloedige Nacht » ; geenszins, het weze kunstig, plastisch, aanschouwelijk en zielkundig waar, dock het verhaal blijve zijn
eigen aard behouden, en ontaarde riiet in uitpluizerij,
enkele natuur- en menschen-beschrijving, in zielkundige
verdiepingen. Het yolk dat on8 bier meest leeren kan is
de EngelSchman zijne grootste gchrijvers zijn juist zijne
beste vettellers, en de novelle, de 'short-story is bij hen tot
eene volmaaktheid . gevderd, die riach waarheid, noch ziel=
kunde, noch schilderachtigheid uitsluit, maar steeds is :
genietbaar en belangwekkend. Wat vraagt eons yolk meet,
am stilaan in zijnen smaak gelouterd te -vitOrden, en tot bet
lezeriVän hoogere kunst te Vvorden aangemoedigd ?
Dabs' wardt' veel en' bitter' geklaagd, hedendaags, over
de onverschilligheid . van ons Volk Vaal' het boek en de
letteren, vooral vow' het erndtig -. maaie batik.'
Wel, did klacht is gegrand ; maar de remedie die men
aanwenden veil, tegen die kwaal, en' zal • haar niet genezen.
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Toen we kinderen waren, gebeurde 't souls dat wij eene
of 'an Jere spijs niet lustten,die tech goed was en gezond.Wat
deed moeder ? Zij wist het zoo wel aan te leggen, dat ze
eens jets « heel nieuws » op lafel zette, waar we vingers en
duimen van aflekten. En als we dan met groote oogen blij
uitriepen : hoe goed is dat I, dan kwam moeder vriendelijk
monkelend, en wij vernamen, dat we geeten hadden van 't
gene wij « niet mochten ».
En sedertdien hebben wij er . smaak in gekregen !
Laat ons daaraan denken in de kunst.
Mijne formule, als ik 't zoo noemen durf, ware : geeft
het yolk niets anders te lezen dan kunstig geschreven boeken, maar zulke die in zijn smaak vallen ; doet ze de
kunst niet innemen om haar zelve ; dat is 't beste middel om
het getal dergenen te doen aangroeien, die eindelijk met gelouterden smaak, lezen zullen om de schoonheid te genieten
en te oordeelen.
Eindelijk onze novellenkunst is getnaakt, gezocht. In
hare woorden en uitdrukkingen, in hare wendingen. Dat
smaakt vreernd, dat slaat ja, dikwijls, nevens het gezonde
en redelijke. Let wel, ik misacht niet het streven naar
het schilderachtige en eigenaardige, al maakte men ook
nieuwe woorden ; ik verwerp kunstelarij, woordvorming en
wending tegen alien taalzin, opeenhooping van epitheten,
tegen heuge en meuge, bij zoo verre dat Been menschenverstand dat al t' hoope blij ft houden.
Ook is er gezochtheid in de onderwerpen : de kunst
wordt een uitbeelden van afzonderlijke, zonderlinge en
gansch subjectief-behagende feiten.
Ziet ge wel, dat is het : Onze kunst geeft ons enkelfeiten.
Ik neem voor een oogenblik aan dat zulke zaken hier of daar
gebeuren binnen en buiten dezen of genen mensch, maar zij
zijn voor den schrifver alleen 't bezien weerd,hij`schept behagen
in die jongens daar, in dien boer daar ; hij ziet daarin dit en dat
schilderachtigs, treffends, zielroerends, en dat schijnt hem 't
schrijven weerd, zonder dat hij er een oogenblik over nadenkt, wat nochtans de zuivere waarheid is, dat niemand
in dat gevoelen volledig intreden kan, dat eenigen slechts,
door liefhebberij of gewoonte, daar galling in hebben, maar
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dat, voor de groote menigte, zelfs kunstveerdig-aangelegde
lieden, zoo iets heel en gansch onverschillig blijft hun
meening daarover is : Wat geeft me dat ?
Om daar nu mijn laatste woord over te zeggen, Mijnheeren, wil ik eens mijn herte geheel rechtuit spreken ?
Wij zijn hier onder ons,en g'en gaat gij dat niet kwalijk
nemen. Hier is het : Velen, al te velen maken zich zelven
wat wijs,en zouden aan de anderen, rondom hen ook wel iets
willen wijs maken « Kijkt naar mij, ik ben geen gewoon
mensch, mijn verstand verstaat het al anders, ik gevoel alles
anders, ik heb niet de gewone menschelijke bewondering of
afkeer : ik kan niet spreken gelijk andere menschen en dat
is juist het schoone ervan die dat kent, koopt dat, en indien
hij wel zijn best doet om zoo artistiek te worden als ik, zal
hij me heel goed begrijpen ! »
Mijnheeren, ge moet mij hier alweer niet slecht verstaan.
1k beschuldig niemand van dubbelzinnigheid of geniis aan
openhertigheid, Ook zeg ik niet het ware al te onhoffelijk
van mij dat de begaafden moeten streven naar alledaagschheid, maar ik wenschte meer eenvoud, meer gemoedelijkheid
in onze kunst ik zou willen dat men minder schreve voor
geblazeerde letterdilettanten, en meer voor het gezonde,
ontwikkelde yolk dat men zich ontdede van alle mirage de
T arascon en niet gelijk Tartarin en zijne vrienden pronkte met
behendigheden die slechts in eene zieke verbeelding bestaan.
* *

Daar komt nu nog bij, dat er, op zedelijk gebied, dikwijls heel wat of te dingen valt op de hedendaagsche kunst.
Ik weet, Mijnheeren, hoe moeilijk en delicaat dit vraagstuk
is, maar ik kan het in eene verhandeling als deze niet stilzwijgend voorbijgaan.
Laat me goed letten op mijne woorden, want ik wil
juist zeggen hoe het is, zonder eenige overdrijving.
Ik ontleen eerst deze gedachten aan onzen vriend
Van Puyvelde : (1)
(I) Groene Linde, J o j aargang, n° 1. De Katholieke Vlaamsche
Litteratuur.
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« Hoever strekken de grenzen van de zedelijkheid in
de kunst ? Dat is heel relatief. Toch kunnen wij bepaald
zeggen, dat een werk zedelijk is, zoolang het kunstgenot
verschaft. » — en hij legt dit eenigszins onbepaald woord
alzoo uit : « d. zoolang de hoogere vermogens boven de
lage staan, zoolang ons schoonheidsgevoel aangenaam gestreeld wordt. »
In dien algemeenen vorm voorgesteld, is dat alles heel
waar het is ook waar, wat de geleerde Pater Sertillanges
schrij ft :
« Dans le domaine du beau comme dans celui du vrai,
qui n'est pas contre la morale est pour elle et quiconque travaille a etablir nos esprits dans des regions plus hautes
quiconque nous rapproche de la nature, nous aide a mieux
comprendre l'homme, la vie, l'histoire, la poesie des choses,
quiconque fait cela, travaille pour la morale, parce que tout
cela prepare son oeuvre, parce que tout cela tend a
Dieu. » (I)
Het is klaar, dat niet alles wat geschreven wordt er
moet op aangelegd zijn, om in ieders handen te worden gegeven dat men over-preutschheid vermijden moet dat aan
de kunst niet het gevaar tot grenspaal ligt, want dat gevaar
is niet voor eenieder hetzelfde En, om alweder Van Puyvelde's woorden aan te halen : « Omdat een overangstig gemoed, vervormd door verkeerde opvoeding, of opgehitst
door verdorven fantasie, bij het goed-natuurlijke « shocking »
zou huilen, mag daarom aan het lezend publiek geen
lectuur gegeven worden, die zijn eigen, waar leven weergeeft, dat een botsen is van goede en kwade vermogens
tegen malkaar ? »
Wis en zeker mag dat doch hier ligt nu juist het peerd
gebonden : is onze novellen- en impressie-litteratuur wel het
weergeven van het ware leven van het lezend publiek, als
men daaronder ons gewoon lands- en ambachtsvolk en
burgerij verstaat, niet het laag gezonken volkske uit onze
groote steden ? En zoo ik in die letterkunde vele kwade
(I) L' Art et la Morale. Zie een uitmuntend hoofdstuk over dit
zelfde onderwerp in : Etudes estketiques, par G. Lechalas. Paris,
Alcan, 1903.
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vermogens aan 't botsen zie, bemerk ilk .dan ook, in genoegzame verhouding, de goede die tegenbotsen ?
Gij ziet het : apes hangt •riogmaals of van grondbeginselen van de Waarheid. 0 kenden en volgden wij steeds
die, zij ,zou ons vrij maker Et cognoscctis veritatem, et veritas
liberabit vos. Het woord is van Christus zelf. (I)
Nu is het mijne overtuiging, dat in de kunst van hedendaags eene tweevoudige onwaarheid, zit eene uitwendige,
diehaar ingeeft, eeneinwendige Welke zij uitdrukt of uitgeeft.
*

* *

Om met deze laatste te beginnen Onze volkstypen,
gelijk men ze nu afbeeldt, zijn onwaar, omdat ze onvolledig
zijn. Ik zie wel dat al die buitenjongens en -meisjes, al die
landlieden en werklieden grof en onwetend• zijn, dat ze
dierlijke drifters hebben, dat ze die involgen, en ik bemerk
ook wel hoe ze daarmee in hun verderf loopen, zoodat er
middel is daaruit te bes/uiten : zij doen kwaad, 't ware beter
anders.
Maar, watik niet zie, dat is hunne vrijheid, hunne deugd,
hun berouw om het kwaad dat ze deden daartoe wordt
hun doorgaans geen tijd gelaten ! — met een woord hunne
goede gevoelens, die sons, die dikwijls, die zeer, zeer dikwijls, ja gewoonlijk, de eindelijke bovenhand halen. Ik zie
wel kwaad, wel medeslepend kwaad, wel onweerstaanbare
drift, maar de strijd is er niet of hij valt meest ongunstig uit.
En dat is slecht!
Hier is de waarheid : de mensch is goed en kwaad.
Soms, ja menigmaal wint het in hem het dier op den
mensch, de stof op den geest, helaas ! Doch in de wezenlijkheid' is er dan toch een geest, is er een wil, en die dingen
moeten in een beeld, hoe kunstig het ook wezen wil, ook
meelellen 1 Nu, deze is mijn indruk bij het lezen van onze
litteratuur : die schrijver keurt al dat kwaad wel niet goed,
maar hij houdt geen rekening met het andere, in den
mensch. Al die lieden : Krelis, boer Kasteele, Horieneke en
(I) Joan. VIII. 32.
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zooveel andere, hebben geen wil, zij worden alleen en uitsluitelijk beheerscht door de buitenwaardsche omstandigheden.
Wel, is dat waar, Mijnheeren ?
0, moest .gij eens eenige wren in een biechtstoel zitten,
en dat eenvoudig yolk openhartig; zonder doeksIcens-erom te
winden, hunne daden hooren vertellen ! Gij zoudt verwonderd zijn, hoeveel moed en wilskracht, -en hooge gevoelens
er schuilen in vele van die sthijnbaar zoo grove menschen !
Moest gij gaan in de leemen' hutten, waar, in sommige
streken van ons land, nog menschen in wonen, en daar, bij
't ziekbed, of rond het vuur bij de overige' huisgenooten,
eens tasten naar hun hart ! Onbehendig, ongeschaafd, ja
grof en bot sours wel is hun spreken, maar daaronder steekt
niet alleen kwaad, niet waar ?
Wat een troost is, die onvolledigheid komt veelal nit
een heel goed inzicht : de kunst wil nu enkel wezenlijkheid
afbeelden en ze niet verbloemen noch verschoonen ; loch,
helaas, nu vervalt ze in een andere buitensporigheid : om
rhetorica en romantism te vermijden, moet nu alles gemeen,
grof en kwaad zijn. Is dat redelijk ?
Hebt ge nog, op een kermis, wit en zwart zien spelen ?
Een ronde gladde balk met zeep' bestreken, ligt tusschen
twee lange zakken : links een -vol bloem, rechts een met
schouwzwart. De kunst is, over den balk te loopen, zonder
of te vallen, maar zeldzaam zijn ze, die niet half wit en
half zwart uit het spel kornen.
Wel, de personen uit de romantische verhalen vielen
wel wat al te dikwijis links in 't witte, maar nu,... nu vallen ze
bijna altijd rechts, en ze staan , pekkezwart, hopeloos pekkezwart. Maar, de- kunst is, ,over den balk te loopen, en al valt
men eens, 't en is niet uitsluitend links of rechts ; ja, de
besten vallen maar zelden !
°Innis comaratio claudicat, natuurlijk !

Maar, kan men antwoorden als ik nu zulk een felt —
en die gebeuren toch ! Aileen objectief wil afbeelden ; als
ik nu die ellendige, maar toeh ware zegepraal van het
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dierlijke in den mensch schilderen wil, om haar zelve, blijft
dat geen kunst ?
Daar zit nu juist de andere dwaling, — de buitenwaardsche, de leidende dwaling, spruitend uit miskenning,
wederom, van grondbegrippen, en waarvan ik reeds boven
sprak :
Het doelloos streven der kunst.
En hier stuit ik op groote woorden : 0 geen tendenz !
Geen verhaaltjes voor brave kinderen ! Geen voorbeelden
van deugd ! Geen ideaal-menschen voorstellen ! De kunst
moet om haar-zelve genoten worden !
Kom, kom, dat zijn al woorden, nog eens! Laat ons de
zaken eens vlak in 't aangezicht zien, wilt ge ?
Ik vraag immers niet, dat een letterkundig werk apologetisch zij,of in een zedelijk beleerende verhandeling ontaarde,
of dat ieder hoofdstuk sluite met een zedelesje, of dat men
de waarheid te kort doe, met de menschen op abstracte
wijze of te beelden?
Wat ik aan de kunst vraag als aan de uiting, van den
redelijken mensch, dat is : zij hebbe een doel, zij doe mij
iets waars of schoons beter zien, beter begrijpen, beter voelen. Wat zegde boven Pater Sertillanges ook weer ? —
« quiconque nous rapproche de la nature, nous aide a mieux
comprendre l'homme, la vie, l'histoire, la poisie des choses,
travaille pour la morale, car tout cela prepare son oeuvre et
tend a Dieu. »
Het doel dat ik dan in een kunstwerk vinden wil, is
eene waarheid, eene klaarheid te meer in mijn geest en mijn
hert, om 't even of ze van hoogeren of nederigen aard is,
maar waartoe de schrijver, ongemerkt zoo ge wilt, mij toch
heenvoere, en die mijn geestesleven, mijn gemoedsleven,
mijn zedelijk leven, mijn verbeeldingsleven iets edeler make,
iets hooger opheffe ! Ik sta voor het oogenblik nog buiten
alle bepaalde godsdienstbegrippen, daarover spreek ik seffens, maar ik mag en moet toch een kunstwerk toetsen aan
dezen proefsteen :
Ik heb u bekeken, lang bekeken, o maimeren of steenen
of bronzen beeld, ik heb u gezien, bezien en herzien, gij
schilderij ik heb u gelezen en wel verstaan, gij boeksken
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daar, en gij hebt mij jets getoond en gewezen ; gij hebt jets
voor mij doen verschijnen, dat mij het leven beter doet inzien, dat mij Gods schepselen doet bewonderen en beminnen om hun innerlijke goed- en schoonheid. Met u in mijne
verbeelding en in de oogen mijner ziel zal ik meer en
frisscheren moed hebben om te leven, want ik heb gezien
dat er, niettegenstaande armoede en leed en kwaad, in de
wereld een schat ligt, uiterlijk, van zonneschijn en bloemen
en schoonheid, en innerlijk, van troost, en opbeuring, en
medelijden, en dichterlijkheid. 1k ben nu bewust van jets
helders en warms in mij, dat ine behagen scheppen doet
in 't leven en 't roeren van mijn menschelijk wezen.
Weinu, Mijnheeren ; is dat gevoelen, is dat bewustzijn
de synthesis en uitkomst van de voortbrengselen der hedendaagsche kunst ? In gemoede, neen ! Gewoonlijk is men
door hen duister, mismoediger gestemd ; men voelt iets, of
de wereld, en wij met haar, gedurigaan draaide als een
groot, onbermhertig rad, altijd, altijd dat zelfde onuitkomelijk werken en lij den, en alledaagsch zielloos leven ; altijd
maar voortgeslingerd zijn in dat raderwerk, en 't komt al uit
op niet; dat is, op armoede, op zedelijken val, op verwoesting
van het geluk, op moord en dood. Alles, alles, tot de zoo
hoog gevierde liefde toe, is een lidmaat van dat gevoelloos
machien.
Ziet gij dat niet, in onze huidige schrijvers, tot in dien
wonderbaren Streuvels toe ?
Ik neem, in Lenteleven, dat schetske daar van het « Ongeluk D, die jonge werkman die van zijne stelling valt
neen, zich vallen laat. Leest dat, en gij voelt in heel uw
wezen den treurigen dwang van het kwaad. 1k neem elders
de « Kalfkoe », Al 't leed en al de zorge van die twee oude
sukkelaars met hun beeste, al dat waken en pijnen en
beangst zijn om den verkoop, waarom moet dat, in Gods
name, gaan uitdraaien. op 't verbranden van die oude vrouwe?
En wilt gij, in eigen woorden, de synthesis hooren van
dien diep-aangrijpenden « Oog-st » ?
« Met zulk een langenis had hij (Wies) gewenscht om
thuis te zijn, bij moeder en bij alle menschen die hem kenden, en bier was 't niet te vinden 't geen hij zocht en ver-
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wachtte.... Dat uitga.an in 't verre land, en die krachtige
poging, al dat wroeten zag, hij nu als een doellooze, zotte
gekkernij het verdoen van diem langen arbeid was al 49m.
niet gedaan en verloren in 't ijle, - het kwaad alleen bleef
ervan over. »
Heetzelfde in De Clercq's Vlasgaard, die nu weerom ter
sprake gekomen is ; hetzelfde in zoovele handschriften, van
beginnenden, die 'k doze laatste tijden te lezen kreeg.
Hunne kunst is doelloos, zij voert uit, op een ,diepte, ,op
eenen afgrond.
Hoe dat komt? Uit onwetendheid! Uit het miskennen
van de diepste en heiligste strevingen der menschelijke
natuur, uit den invloed van storende en valsche wijsgeerige
begrippen. De Waarheid, en nog eens de Waarheid, is hier,
in schitterenden stijl, in mooi-vloeiende en diep-levende
verzen jammerlijk verkracht.
Welhoe, men verwerpt in de kunst alle tendenz ; en,
zonder het te willen misschien, maar feitelijk, ,preekt men
een duistere, ontmoedigende levensphilosophie ! en toch
blijft het steeds waar, dat de menschelijke ziel immer streeft
naar geluk, naar vertroosting, naar een beteren staat dan
die van het alledaagsche leven. Die verzuchting is de. grand
zelve van de kunst, en de drijfveer van alle poging tot het
scheppen van het schoone, dat dienen moet om ons een
oogenblik uit ons treurig leven weg, in eene andere, betere
wereld te tooveren.
Begrijpt ge nu hoe een feit, hoe waar ook op zichzelf,
valsch kan zijn in de kunst, als dezeslechts haar eigen zoekt?
* *

Zeidet ge mij nu : Ja, maar die kunst is niet voor het
yolk geschapen, maar voor xsthetisch-rneer-ontwikkelden!
0, is ze dat, waarlijk? Dan spreken de programme's,
en prospectussen, en inleidingen der jongere tijdschriften
hunne geleverde voortbrengels jammerlijk tegen !
Wij hoorden reeds boven zeggen : dat men zich niet
storen mag omdat men aan het lezend publiek lectuur geeft,
die zijn eigen, ware leven weergeeft. Wie is dat lezead
publiek ?
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Ik hoor zeggen « Jonge \naming, kom, en zeg wat ge
te zeggen hebt, doch kom met het ideaal in den kop, te
werken tot baat van uw Vlaamse y olk. » (I)
Ik lees : « Als durvende en geestdriftige jeugd willen
wij oprecht ... kunst en geloof verwoordelijken voor ons yolk,
tot het verwezenlijken onzer kristene meening en 't weerdig
Ideaal : De kunst voor God en Vlaanderen. » (2)
Gij hoort het, 't is om 't Vlaamsche Yolk baat te brengen 't is tot welzijn van den volksaard.
Goede, uitmuntende inzichten!
Want inderdaad, hoe wij nu ook ons y olk prijzen en
verheffen, het blijkt toch al te klaar dat het nog veel, oneindig veel te leeren heeft; dat er nog zooveel onwetendheid,
zoo vele kwade neigingen uit te roeien vallen dat de y olksgeest omhoog moot getild worden, naar boven, in het licht
van een beetje ideaal, van een beetje onbaatzuchtig schoonheids- en goedheidsgevoel ! En wat heeft het y olk nu aan
onze, zoogezeid voor hen geschreven novellenkunst? Het
ziet daar zijn eigen afgebeeld (laat ons aannemen juist afgebeeld, dan wordt het nog erger !). Het hoort, bet bespeurt
er wel schoone, beeldrijke woorden (nog eens, aangenomen
dat het ze versta), wel mooi-afgekeken en -uitgezegde beelden van de lucht, van de boomen, van het gras, van de
koeien en zwijnen, van de mesthoopen, van de boeren en
van de vrijers, — maar, maar, driedubbel maar — voor
zijn hert, niets, voor zijn geest niets veredelends, voor zijn
wil niets verkloekends, voor zijn christen levens niets voorbeeldigs!
* *

Voor zijn christen leven ? Want neen, de natuurlijke
zedeleer alleen is niet in staat, aan de kunst duidelijke richtingen aan te vviizen. Gelijk ieder waarheidsterrein, is ook
het zedelijke door de veropenbaring uitgebreid, beter afgebakend en wijder verlicht geworden.
Waarom twijfelen wij daaraan! Waarom hebben wij
(1) Groene Linde, loc. cit.
l 2) Vlaamsche Arbeid, l e jaargang, no 1.
II

154

HOOGERE BEGRIPPEN IN DE LETTERKUNDE

heimelijk schrik van de inmenging der christene zedeleer ?
Ook de onstoffelijke,00k de veropenbaarde,00k de godsdi enstige waarheid is waar, daar ook zijn feiten, waarmede of te
rekenen valt, als het onderwerp zulks meebrengt. En hoe
zult ge, ik vraag het u, ons Vlaamsch volksleven voorstellen
met zijn goed en zijn kwaad, wanneer gij de eeuwenoude
christen opvoeding onzer menschen zoo maar uit het product
wegcijfert?
Zoo neem ik nog eerst, voor een oogenblik, het teergevoelig vraagstuk van de grenzen der zedelijkheid.
Pe katholieke schrijver moet hier noodzakelijk in het
oog houden het dogma der erfzonde en hare gevolgen. Nu,
alle lgachten der ziel zijn ten gevolge der erfelijke schuld
verzwakt, maar de H. Thomas doet ons opmerken dat de
vleeschelijke drift en begeerte, en de tastzin, als medewerkend tot het voortzetten zelf der erfzonde, meer dan alle
andere vermogens verdorven zijn, dat is, meer dan de
andere in opstand tegen de rede. (I) In het afbeelden van
de slechte daden der menschen, is er dan ook geen vergelijking mogelijk tusschen het verhalen van diefstal, onrechtveerdigheid, laag- en valschheid, aan de eerie zijde, en het
levend schilderen van vieeschelijke bedrijven, aan de andere.
Hoe men ook zijn best doe om daarvoor walg in te boezemen,
de bedorven begeerte wordt vooral ik steun daarop —
wordt vooral door zulke beelden aangetrokken.
Is het dan vanwege de katholieken over-gevoelige
preutschheid, in dat vak dubbel- en driedubbele voorzichtigheid te eischen ? Neen, dat is alleen voortgaan op den
meer nauwkeurigen en vasteren uitleg, dien de katholieke
zedeleer geeft van de bloot-natuurlijke wet.
En de geloofsleer ?
Ziet, Mijnheeren, daar raak ik alweer een gevoelig punt
aan Men zegt en schrijft nu dat er geen katholieke kunst is,
met schermt nu met algerneen-menschelijkluid en verwerpt alles
wat daarboven of daarbuiten staat.
(1) Summa Theol. l a 2", quest. LXXXIII. art. 40
Conclusio : Quanquam omnes anima potentiie originali
peccato sunt infectae, vis tamen generativa, vis concupiscibilis,
et sensus tactus Iquia ad ilium actum, per quem corruptio
traducitur, concurrunt), sunt caeteris potentiis magis infector.
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En wederom, laat ons nauwkeurig zijn : Ook goddeloozen, en heidenen, en niet-katholieken hebben kunstwerken geschapen, dat is zoo klaar als de zon en hoeft geen
bewijs. Dus is het niet waar dat in het katholicisme alleen
ware schoonheid is. De feiten zijn daar.
Een katholiek blijft niettemin wat hij is, als hij onverschillige dingen dicht of beschrijft : een landschap, een
peerd, een kinderspel, een spinnekobbe.
Om jets schoons voort te brengen moet men niet prediken. Wie betwist dat ?
Maar ik heet katholieke kunst deze, Welke hunne weerd
toekent aan de begrippen door den godsdienst geleverd
Denkt nu eens na : Welk sociaal of wetenschappelijk
gebied is er op deze dagen dat niet elken stap met de veropenbaarde waarheden in innig verband komt ? En de kunst,
en de letterkunde zou daarvan vrij blijven ? Komt, en schildert mij ons yolk, zoo ge geen allusie maker wilt op zijne
godsdienstbegrippen !
Beproeft dit vooral als ge zij o. zieleleven afbeelden wilt,
als ge wilt met waarheid en getrouwheid zijne gevoelens,
zijne gewoonten, zijne driften, zijn huis- en familiebestaan
schetsen. — Kunt ge dat zonder alle feiten in aanmerking-,
te nemen ? Is niet bet dogma en de zedeleer van den katholieken godsdienst een voornaam, een allerg-ewichtigst feit ?
En toch hoor ik, van katholieke schrijvers zelf : « Geen
bovennatuur, geen onstoffelijke dingen, daarmee kan men
geene kunst voortbrengen »
0, zoo? Dan is de waarheid ook geen waarheid meer,
omdat zij veropenbaard is door God ? Dan moet alies zichten tastbaar zijn, om op wezenlijkheid aanspraak te makes ?
— Dit, Mijnheeren, is geen eenvoudig verwaarloozen van
eene belangrijke zijde in de levende en echt wezenlijke wereld, het is meer — het is onzin.
En ziet waartoe men dan komt
Het yolk, ons yolk, wordt voorgesteld in zijn waar en
echt leven, — zoo wil men het doen gelooven. — In dat
leven nu, zijn duizenden omstandigheden waarin de eenvoudige man, tenden alien raad, zich keert naar God, naar
hetgeen hem de priester geleerd en gewezen heeft nopens
zijne ziel, hare eeuwige bestemmingen, nopens den troost
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dien een God-Mensch hem gekocht heeft, door zijn eigen
smertvolle dood.
Die begrippen staan in zijn hoofd en hert, eenvoudig
en zonder spitsvondige ondervragingsteekens, ja, maar
zeker en bestemd : zij gaan op zijne handelwijze diep en
beslissend inwerken : en of hij nu nog uiterlijk ongevoelig
schijne, daarbinnen in hem is 't heel anders : daar leeft en
waakt de genade Gods, veredeling van zijnen wil, die hem
steeds voor 't goede winnen kan. En de kunst moet blind
blijven voor die begrippen zoo machtig op ons yolk ? En ja,
zij moet, niet met uiterlijke woorden, maar door hare wijze
van voorstellen, doen verstaan dat de godsdienstige waarheden en handelingen, 't misse gaan hooren, en 't morgenen avondgebed, en al de katholieke gebruiken maar bovenop
liggen, maar slenter zijn die niet dieper gaat dan het gewone
dagelijksch doen, maar geen invloed meer hebben in de
groote en driftige toestanden van het leven ?
Aan alien, die zich onze boeren en onze ambachtslieden
zoo denken, roep ik, met al de overtuiging van mijne
priesterziel : Gij zijt half blind! Gij kent mijn yolk niet, gij
lastert mijn yolk !
Nog meer Nu gaat men putten in onze heilige dichten geschiedenisboeken, men stelt ons in proza of vers, in
verhaal of tafereel of schouwspel, de groote figuren voor
van onze heiligen, van Onzen Heer Jesus zelf. En waar,
denkt gij, gaat men om inlichtingen, aan wie vraagt men
de onmisbare bijzonderheden over het karakter, de levenswijze, de natuur, de hoedanigheden, van al die personen ?
Aan de kritische geschiedenis? Goed. — Aan oudheids- en
aardrijks- en volkerkunde? Goed. Aan de katholieke geloofsleer? Neen. En toch is zij het, die de echte en laatste
waarheid weet over de psychologische innerlijkheid van
den aanbiddelijken Verlosser, over den echten zin van zijne
woorden en laden, en ook over die zijner moeder, zijns
voorloopers en van menige anclere. Wat is de uitkomst van
dat doodzwijgen en verwaarloozen der veropenbaarde waarheden? Voor het minste een schreeuwende leemte in het
kunstwerk, zoo het niet gaat tot heiligschendende vermindering en verminking.
De uitslag is een « Jezus de Nazarener », waarover de
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rationalist Renan zou jubelen; waarin ik de groote en edele
menschheid wel, dock niet de godheid vermoed; een Jesus
en na wiens dood wij ons afvragen : wat zal van zijn zending
nog voortleven ?
0, ware de leemte van eenen anderen aard : hadde een
schrijver de historie verzuimd, hoe zou men hem uitlachen!
Maar dat er slechts de begrippen der veropenbaring ontbreken, daarin vindt men geen bezwaar !
De uitslag is : eene Maria Magdalena die Jesus verwacht
juist gelijk een boerendeerne haren minnaar ; een Joannes
de Dooper die, hoewel de heiligste der menschen, en reeds
voor zijne geboorte van de vleeschelijke drift gezuiverd,
Loch zijn vleesch in opstand voelt komen als een gewoon
sterveling ; eene Maria, moeder van Jesus, waar men in
't minste niet in vermoedt hoe duizelingwekkend hoog hare
reins; natuur boven de onze verheven werd door de volheid
tiller genade.
0, Mijnheeren, dat is onredelijk !
En, ik weet het en voel het overal rondom mij, dat alles
is gesteund op valsche begrippen van wijsgeerigen aard.
Dat alles heeft voor oorzaak dat laffe agnosticisme, dat aan
de recce verzaakt zoo gauw het staat voor iets anders dan
verschijnselen en feiten, en zich blind wil maken voor alle
bovennatuurlijke of onstoffelijke oorzaak.
Maar, waar blijft dan de katholieke Waarheid ?
Zij is dan geene waarheid meer ?
Mijn God! — laat mij hier voor U tot Hem spreken, Mijnheeren ; Mijn God! Zijn wij dan beschaamd in U ? Gij zijt
— en we weten het heel goed gij zijt eeuwige schoonheid,
juist omdat en doordat ge zuivere waarheid en enkele goedheid zijt. Gij hebt, in zoo menige bange twijfels nopens U en
ons zelven, TJ geweerdigd ons te leeren wat er van is en waaraan wij ons houden moeten. Gij hebt zelfs daartoe gezonden
uwen eigen waarachtigen Zoon, die de volmaakte belichaming is geworden van de menschheid met het schoonste en
wonderste evenwicht in hare krachten en uitingen. Hij
stelde, om de waarheid voor immer te handhaven een
altijd ontwikkelende en levende leering in de handen zijner
Kerk, en daár nu : wij willen — en het is ons recht, o God —
wij willen kunstenaars wezen, de schoonheid afbeelden in
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roerend gedicht en diepgevoeid woord; wij gaan daarvoor
te rade bij alle bronnen van wetenschap, maar niet bij U,
niet bij U ! En wij durven zeggen en schrijven en drukken,
dat wij geen kunst zullen leveren, als wij verder of hooger
gaan dan de heidenen deden vOor zij wisten wat wij nu
weten. 0 God, ik ben beschaamd en ik vraag U om licht
en sterkte dit nooit of nooit te doen !

Wat is dan, bier, de echte waarheid?
Hier is zij : Daar is, daar moot zijn, wel degelijk, een
katholieke kunst : die kunst is bekwaam tot alles, waartoe de
andere in staat is ; zij is algemeen menschelijk waar dit voldoende is om waar te blijven ; doch zij is meer dan algemeen menschelijk, wanneer het onderwerp dat ze behandelt
in aanraking komt met de veropenbaarde waarheden ; dan
staat zij hooger, want zij weet beter en nauwkeuriger te
spreken over zaken van dien aard ; want de groote Zon
Christus straalt over haar hare lichtende en verwarniende
stralen.
Ik vraag u dan, Mijnheeren, all een dit : Kent uwen
godsdienst, weet en gevoelt nauwkeurig wat hij wil en leert
en houdt u niet buiten den lichtstraal dien hij werpt in
onzen geest , in ons here.
Nog veel zou ik zeggen kunnen, over den positieven
kant van de zaak : hoe wonder dichterlijk de wereld wordt
in het licht der veropenbaring ; hoe prachtig de poezie is
van onze mysterien : Menschwording, Eucharistic, Sakramenten, Kerkgebruik ; doch niet elkeen voelt zich tot zulke
onderwerpen aangetrokken. 't Is reeds veel, ja 't is alles
goed zoo de katholieke kunstenaar, in evenwicht en waarheid, zonder iets te verdonkermanen of weg te steken, zonder
verminking noch overdrijving, alle feiten, alle waarheden
laat komen tot hunne onderlinge weerde. In het kunstwerk
moeten alle krachten en vermogens van ons menschelijk
wezen samenwerken : de zinnelijke, de psychische, de hooger-beheerschende, en niet het minst het bovennatuurlijke
streven, in ons, van Gods genade en waarheidslicht.
Dat is wat ik zal noemen de algemeene, de volledige
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Kunst, en omdat eenige kunstenaars zich vrijwillig- willen
den geest verblinden en het hert versteenen voor de uitmuntendste leer die ooit menschelijk verstand ter hulp
kwam, daarom zou ik van mijne prachtige en geheele kunst
niet een zierken afwijken.
Dan ook werde weer een volkskunst mogelijk, en wij
zouden, als drijfveer van ons dichten een sociaal vreugdegevoel weer genieten, dat heel wat hooger zou staan dan
datgene waarvan een verdienstelijk dichter zoo treurig en
moedeloos schrijft :
« Vat we bezingen is : onze treurige eenheid in het
dier, vernobeld door onzen afkeer, ja onze afkeer meest is
de vreugde van ons dichtleven. » (I)
Die nare opvatting is noch wijsgeerig, noch zedelijk,
noch vooral godsdienstig te veirechtveerdigen, zij is tegen
de waarheid, die vreugde geeft en vrijheid en level.
Daar hebt gij, Mijnheeren, wat ik u te zeggen had. Dat
is misschien al te droog en te kleurloos gezegd — het is,
vooral, wellicht soms wat hevig of bijtend. 0, dan vraag ik
u verschooning. Ik bid u, geloof toch niet dat ik wil de
moderne lettertaal, met haar rijker en meer geschakeerd
klavier, misprijzen of afbreken, neen ik juich haar toe in
alles wat zij moois en levends heeft voortgebracht. Ik juich
U toe in uwe zoo edele en moedige pogingen naar de
schoonheid ! Maar gij zult het van mij, eenen Vlaming en
priester, niet euvel opnemen, u te wijzen op gevaren, waar
men misschien niet genoeg over nadenkt.
Deze mijne vrijmoedige taal weze u een waarborg van
mijnen eerbied, ja, van mijne zorgende en bangende liefde.
Eens zullen velen onder u weten en voelen, hoe zoet het is,
jonge geesten onder zijnen adem en voorzichtigen linger te
voelen openplooien, als bloemknoppen vol beloven en
nieuwen glans, maar dan ook zullen zij vatten, wat onrust
en smert men daarbij soms ondervindL, wanneer men vooral
het goede wil, en spijts alles, de Waarheid.

(1) V laanderen, Mei 1905. De geschiedenis van het gedicht,
door Karel Van de Woestijne.
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Op dat woord van Rodenbach kome ik dan nog eens
terug, gelijk ik er mee begonnen was. Ja, Mijnheeren, laat
ons die groote macht, de Kunst, uit al onze krachten, doen
streven en stroomen ter Waarheid :
« ... ter Waarheid, bron van balsemenden Vrede !
Zoo leef dan, jongeling, en onweerstaanbaar
vervoere u drift tot levenswerkzaamheid,
door lenteweder, zomergloed en winterstorm,
door zonnewonne, maneschijn en duisternisse,
ter rustelooze werkzaamheid! Maar steeds
beheersche Waarheid, in het vroedend voorhoofd
gerust en kalm gedregen, Drift en Daad. »
Dat wensch ik U !

Afr.
•

-it At
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4 ,4

But I shall reign for ever over all !
Love !
Tennyson

's Morgens al vroeg, en voor nog het zonnelicht daagde,
waren ze weer aan de baai en op strand.
A cht paar handen grepen aan de boot, die met haar
ronkende kiel al schravelen over de keien omneèrewaart
reed en zee koos. Men was 't hun gisteren komen melden
dat het strand, over Durdle-door, weèrom glinsterende gruisdikke vol lag met die zilveren jagelingskes waar de Makereel
gedurig jacht op maakt, en die vluchten voor do aandrijvende makereelscholen, vluchten tot aan de kuste en daar,
bij 't aftrekken van de zee, dan stranden, om er hun eigen
dood te liggen sterven op de drooge keien.
Een teeken dus dat weer een van die tallooze makereelbanken in aantocht was alhierwaart.
Wanneer het makereel gold, zoo lieten de mannen 't
oude visschersbloed weer eens boven komen. Ze trokken dan
de speelbooten op 't drooge, en lagen, dagen achtereen, op
angstige jacht in zee.
Gisteren hadden ze tot late in den nacht gewaakt, en
nu zetten ze uit, voor dag en dauw.

't Werd te schemeren tusschen nacht en morgenklaarte.
De sterren verenkelden en verbleekten, het teergrijze
nevellicht, opgaand en uitwijdend aan het oosten, doofde 't
helder koperklaar der mane tot eene onvaste onduide-
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lijkheid, een raadsel tusschen wordenden dag en aftrekkende
duisternis.
Een ontwekkende windadem, met de killigheid erin
van den nakenden herfst, blies een opkomenden smoordamp
over de zee, en de ommeloopende straal van het wielende
bakenlicht op de kuste, viel niet meer, zoo daareven, kletsklaar op den glinsterenden zeeboezem, maar wendde nu
telkens van oost naar west, door den witten nevel eene
uitwijdende, lange dofgouden lichtbalke. In 't westen doofde
die nit om weer schielijk aan 't oosten uit te breken en weer
door de grijze dampen boorend, om te wenden westwaart,
eenbaarlijk eenzelfde stil lichten en doodgaan.
't Werd gezapig geroeid, met ondiepen inleg en overgetrokken reize met het water, om Been visch te stooren, maar
vast en gestadig, en de boot slierde over 't water zonder veel
geruchte, immers lagen overal de nachtnetten uit in de baai.
Niemand die een woord sprak, elk zat te zinnen aan
zijn eigen gedachten, niets en zagen ze, tenzij dat 't al stillekens klaarder en klaarder werd en dat de mist aan 't vlieden was en zou gaan optrekken Aan 't oosten wrocht het
aankomende daglicht gestadig door de dampen, en daar ze
nu te midden de baai lagen, zagen de visschers rondom
hen, klarend uit den mist, in grauwe onduidelijl:heid den
Breeden ommekring van den hoogen oeverrand der klippen,
die de zee insloten tot eene groote ronde haven. De beide
rotsbermen, rijzend rechtop uit het water, liepen uit tot op
een tweeling steile hooge rotstoppen, verre in zee, en die
op eene vierde miile verscheen, grimmig te blekken stonden
tegenover malkaar en 't water doorlieten. Zeewaart in stak
de rotsbodem nog twee driemaal zijnen rugge boven in
vreeselijke klompen, gedurig bespat, gewasschen en bespoeld en verders niets meer als lucht en zee tot aan den
verren cinder.
Tendenuit, op den oeverpunt links, zagen ze den witten
vlaggemast priemen van de kustwacht en 't stuk zwaar geschot dat gaapte over den orntrek : maar alles was daar nu
stil en scheen gedompeld in vredigen slaap. Rechts rees de
naakte stuurheid van de klippe : niets als de kale kalkwand
met eene donkere gerstinte bemutst.
De nevel trok op en de zonne rees en 't ging aan 't
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lichten overal. De kuste lag, als een tooververtoog gemaald op 't eindelooze doek van de lichtende lucht en het
glinsterend water. De heuvelneggen werden te groenen, met
eene frissche tinteling roode en gele vlekjes van de lusthuizen op de hellingen, en de witte strepen van kronkelende
bergwegels. In den neschen morgendauw vernist, blekten
de rotsen rood en bruin en grauw tegen 't dagende licht.
Traag wiekten er meeuwen uit hun nachtverblijf. Ze
kinegen bun klinkenden schreeuw, dat het helmde tegen
den barren kalkmuur, en stierden in de heldere lucht met
zachten wiekslag, hoog boven 't wicgelende water.
Met het komen van den dag en de frissche heerlijkheid
van dien late-zomermorgen, ontwieken de visschers tot hun
voile leven. Bij 't wiegen van de boot hadden ze liggen
dutten in een overgebleven slaaproes die nu vervloog met
den vluchten den mist, en de sprake kwam erin.
« 'n Schoone dag te were, » meende de groote Vic,
die op de nette lag, en hij rechtte hem en keek over de zee
of hij geen visch en speurde.
- « Inderdaad » bromde de oude Williams, de vader
van Jim en Bill en van al de Williams, en hij wreef met zijn
rimpelige wingers den dauw nit zijn grijzen ringbaard.« Maar
't is eklips vandage, meldens het nieuusblad, 'k en hoore
niet geern van die eklipsen, dat smijt het weer te veel
overhoop. »
ja, z' hadden 't allemale vernomen dat er eene zonsverduisteringe op handen was, die zou met 't bloote ooge te
zien zijn.
— « Ze zeggen, » opperde Jim, («lat 't zal duister bedijgen lijk bij navonde, en dat de vogels zullen naar bedde
vluchten. Maar 'k heb ik nog eklipsen gezien en dat en is
zoo wreed niet. »
— « Wanneer is 't to doene ? » vroeg de roste Mewbury,
de Whiskyzatlap. H ij haalde een ouden blauwen bril uit zijn
smerigen vestezak, een bril met glazen groot als koeioogen,
en lei or de tramen van bachten zijne schilferende ooren.
— « Nog niets te ziene, » zei en hij neep zijne
oogen tot een kleen schreefke, om in 't zonnevier te kijkeii.
De andere loechen om hem.
Al hooger en hooger was de zonne gerezen, en daar viel
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uit den goudlichtenden hemel allenthenen op de schitterende
uitgestrektheid der zee een stage overvloed van versche
zonneklaarte, die speelde om hun boot en wijduit rondom
hen ,zoo wijd ze zien konden,met gloeiende gensters en striemen roerende zilver, die bliksemflitsten lijk stalen lemmers.
Mewbury lieten ze aanhoudend maar pieroogen in zijne
onwetendheid, immers de aenige ooge waaruit hij zag en
kende geen letters ; hij las niet in 't nieuwsblad en de eklips
verwachtte hij iederen stond.
- « Kijk naar je werk, jongen ! » snauwde opeens de
oude Williams in barsche onteederheid.
Hairy, een ranke, schoon-opkomende visschersknape,
schrikte op en kleurde vernederd en onthutst. Het miek den
oude kwaad hem in den laatsten tijd zoo dikwijls to moeten
tot zijn zinnen roepen :
- « 't Zit wat in zijn kop, » bromde hij tot Jim, Harry's
vader.
— « Of onder zijn onderveste, » zei Jim.
De andere hadden even geglimlacht, en Jack gevoelde
er deernisse in dat Harry, zijn oudere broer, nu zoo beschaamd zat.
Inderdaad was de jongen onder de bekoring van die
glinsterende morgenpracht weggezonken in zijn eigen zoetzalig gemijmer. De luiken van zijn herte waren weer lijk alle
dagen opengeslegen, en binnen was komen gestroomd, gelijk
een gulden lichtstroom, dat weldoende gevoelen dat hem telkens ineens zoo zat gelukkig kon maken. Zijn pijpe hing
dood in zijn mond en, met zijn zooveel sterkere armen dan
Jack's, had hij hem stillekens aan laten overtrekken door
zijn jongeren broer, en de boot laveerde links. Een krachtige
ruk of twee van de zijne hielpen den hoeg weer noord, en
ze vaarden de baai uit, de kustwacht al onder voorbij, en
stierden in open zee.
Daar overviel hen ineens al 't heerlijke wonder van het
schitterende lichtvertoog.
De zee klabotste in kleine gudsende golven tegen hun
glimmende kiel, en in de wisseldansende voren speelde een
bliksemen van speierende vier. De zonne zat zoo zuiver, zoo
geheel enkel en allëen boven in den ijdelen luchtafgrond,
en trok van aan hun boot tot aan de kimme eene strate
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teeder oranjegoud dat waagde op het roerende water. Ze
keken er hunne oogen in blind, de visschers, en genoten
onbewust fier de schoonheid van hun eigen tehuis op de
wereld.
Kalm was de zee, betrekkelijk kalm.
Onder de kleine baren die dansten naar hen toe, hief
en daalde verraderlijk, met de bedrieglijke kalmte van voor
een oogenblik bedaard almachtig doodsbedreig, in een
breed golvende defining, het jagen van den uitgestrekten
zeeboezem. Langboogde heffingen turkooisblauw water,
geheimelijk opgaande nevens hen, tilden hen op, gleden
onder hen weg en telkens hief de boot sierlijk opzij den omhoog en zeeg weer neer in een onvast bedriegelijk waterdal.
Zij hadden er hunnen deun in, de visschers, het genot
van den peerdeman, die, zijn mos rneester, het voelt trippeldansen onder hem.
Harry en Jack bogen vooruit en helden dan schoorend
achterover in gelijk bewegen de frissche morgen kittelde
hun bloed en 't jubelde in hen eene preuschheid om hunne
sterke borst, hun felle riemslagen en 't spel van hun bedijgende mannenspieren.
Daar zou een paar pootige kerels uit groeien, dacht Jim.
Bij elken ruk s p eed de boeg al brobbelen door het water
en Vick lag achteraan te wiegen en le staren in de strate die
ze schreven achter hen.
Zoo vaarden ze langs den ontoegankelijken rotsmuur
in 't open licht, de zwarte gaten voorbij van smokkelaarskrochten,zwart als boorden die tot in de moergebinten van
den aardklomp. Ze gaapten uit de rotsen met het betintelende raadsel erom, van al 't geheimzinnige dat er gebeurd
was en nog gebeurde iederen nacht. Die krochten kenden
ze best, de visschers, maar ze zwegen en vaarden voorbii.
Ongehiere rotsblokken, schijnbaar van de wand gescheurd,
lagen daar in zee, God weet hoeveel eeuwen lang, een grijnzend gevaar voor versukkelde scheepskielen bij elken storm.
Nu kwam de zee er telkens weer tegenslaan en overspoelen
in stralende pereldans, met streelend geruisch, en wervelde
en gudste en roerde — en dan schuimend trok ze of om
seffens weer te keeren. Overal, de kuste langs, lagen de
rotsblokken in zware klompen holderbolder over elkaar
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gegooid en daar speelde't gaande en keerende zeewater een
ruischende spel in van spattende schuim, waar de zonne in
regenboogde.
Altijd voort, hoe wijd ze vaarden en zoover ze kijken
konden, liep, honderde voeten hoog, die eendelijke rijzende
en dalende lengte van den rotsinuur; doorstriemd en in
lagen, plat of schuin en rechtop, met vreeselijke kioven en
zwarte krochtholen, 't gesteven ingewand der aarde, losgeborsten en uitgebroken in woelige stuipen, eeuwen aan
eeuwen heer, en daar sedert staande in ongeroerde onwrikbaarheid, alles in zijn stand, met het ruischende spattende
schuimspel der baren aan zijn voet, met den diepen hemel
erboven en de kalme statigheid erom van alles wat voor
nienschen te grootsch is, wachtend geduldig op de tijden
van verdere omwenteling.
De roste Mewbury loerde almaardoor naar de duisterende zonne.
Harry zag niets,maar 't was volop zonnefeeste binnen
hem, en hij genoot weer in 't stille van zijn droomcn.
't Vermaan van zijn grootvader bleef hij indachtig en hij
roeide moedig door. De frissche morgenlucht en de stage
zeewind joegen hem de lust in, doch droomde hij voort.
Sedert Kate, dat lieve stadsmeisje, bij zijn oom Bill aan
huis kwam, was in zijn leven opgeklaard het eerste krieken
van eenen nieuwen morgen, de blijde lentemorgen, eene
zachte zaligheid tot hiertoe hem onbekend.
Het leven leek hem zooveel schooner nu en zooveel
meer te leven weerd, om haar ; en hoe kwam het ? Er loech
uit alles, uit zee en zon en wolken, uit boom en gers en
bloemen, uit de dingen en de menschen een nieuwe
blijheid, en hij leefde in een soort stille hoop op 't leven,
een onbepaald welzijn, een ongrijpelijke wonne. Blij was hij
dat hij leefde om 't weten en 't bezit van een groot goed
dat hem was weggeleid, ginder bachten de heuvels, binnen
't beschut van dat huiseke dat hem zoo aantrok en zoo
vriendelijk scheen ; al 't overige was hem wel ; hij zag zijn
eigen jonge liefde weer hem tegenblinken uit alles rondom
hem.
En nu hij hier zat, in de wiegende boot, luisterde hij
naar 't zingers van de zee in de reuzelende keitjes; en als zoele
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zomerwindvlagen voer het dweers door hem, het jubelde
bij hem op lijk een aangeblazen vier, en dan ril 1 e hij van
geluk : hij had willen zingen luide zijn kele uit en wrocht
zijn kinderlijk blij bot op zijn roeispaan. Telkens legde
hij ze in, verre bachten hem, en haalde ze weer over,
geschoord met een moedwillige kracht, dat ze boog onder
iederen ruk en 't groene water woelde en werveldraaide al
schuimen om de pale. Hij verbond nu, sedert dagen, al het
beeld van Kate met alles wat hij doende was, en hij deed het
alsof ze overal bij hem stond en hem minzaam bekeek en
zag hoe sterk hij was, alsof ze bewonderend en genegen
ieder van zijn riemslagen met een goedkeurenden glimlach
beloonde.
Jack die 't niet en wilde laten steken pijnde en wrocht
hem zijne armen lain en de zweetdruppels dik op zijn
voorhoofd.
« Zacht aan, jongens ! » maande Vick.
Harry verslapte en Jack loosde een zucht van verlossing.
Ze roeiden weer gezapig voort.
De morgen was al verre geschoven. — Vick keek uit
maar zag geen makereels. — De zonne zat hoog aan den
hemel en onmerkelijk was het helle goud van haar licht vergaan tot een tooverige maanlichtkleur.
Mewbury zag het door zijn blauwen bril hoe er een
zwarte plekke van onder aan de zonne kwam, en hij verwachtte gedurig dat 't zou gaan donker worden.
Nu vaarden ze door eene wijde poort, Durdle-door, een
eendlijk gat, waar de rots in loggen uitsprong overbrugde,
hoog als een tempel, om weer voet to gaan vatten twintig
passen verre in 't water daarbachten kwam de zee weerom
binnen in 't land tot een andere groote baai, en hier nu
bleven ze liggen in den hoek, op wacht.
Makereelvangste was een feeste in dorp, elk was de
visschers dan mee, de zonsverduisteringe daarbij had nog
meer het yolk naarbuiten gelokt en zoo zagen de visschers,
van waar ze za gen, dat overal op de heuvels om de baai, de
menschen hadden post genomen en schouwden naar de
zonne en naar hun eigen doen daar diepe op 't water.
Die tocht scheen voor Harry wel de schoonste die hij
ooit had mogen meemaken : de baai en de rotsen en de
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zee en de zonne en de lucht, 't leek hem alles zoo vriendelijk, zoo vriendelijk en zoo lief voor hem allêen en voor
Kate; de menschen daarbij, alles was hem lijk in een droomwereld, een tooververtoog aangeleid om 't blij te maken voor
hen getweeen. Zijn herte bonsde in zijn Borst toen hij dacht
dat waarschijnlijk Kate daar ook was, en ze nu zou kijken
naar hem, en zien hoe handig hij op 't eerste bevel van
Vick de boot zou schieten rondom de makereelbende, met
zijn schoonste voile riemsiagen. Hoe goed was dat toch
alles nooit had hij tot Kate gesproken en zij ook zag er
uit of bemerkte zij nooit dat hij er was ze was immers een
vreemd meisje uit de stad zijn nichtje, zei men, hij en
kende ze niet, maar sedert ze alhier verscheen, was voor
hem een nieuw zonnig leven aangebroken. Het dorp en de
zee en het strand dat was hem als een groot prachtpaleis
geworden, het zijne, waar hij ze in verwelkomen wilde,
waar hij ze hulde wilde mee doen : alle wegelkens schenen
te loopen naar zijn ooms huis, waar zij verbleef en leefde en
roerde in een omstralende morgen van wordende liefelijkheid. Zijn eigen huis was hem goed, omdat ze er kwam, de
kerke, omdat ze er was, en alle plaatsen waren hem goed,
ook waar ze afwezig was, omdat ze er komen kon, en hij ze
elders wist en waar.
Nu stond ze daar misschien, in levende bijzijn juist
boven hem — en niemand van al die mannen rondom hem
die wist hoe gelukkig hij was, hij Harry, die moest zwijgen.
Hij loerde gedurig van 't eene groepje naar 't andere,
naar de badgasten en dorpelingen die huis en erve en eten
en alles in den brand lieten en volgden geduldig de visschers
op de wacht, hoe lange 't ook leed dat ze waakten.
Ze lagen dicht aan de kuste en 'n roerden geen
riemen meer. Harry droomde voort en rookte gezapig aan
zijn pijpe. De roste Mewbury tuurde door zijn blauwen
bail en vervolgde 't groeien van de plekke die op de zonne
kwam en 't deed hem aardig te zien hoe hun schaduwe op de
zee viel en de schaduwe van hun boot, net afgeteekend lijk
bij holder manelicht des nachts. De oude Williams zat aan
't kneeuwelen van zijn tweede ontbijt, de boot hief over
iedere bare die naar strand gespoeld kwam, en 't gerocht
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lijk bij alien vergeten waarom ze hier al bijeen waren, op die
vreemde baai, en hier zaten en zwegen.
—« Hier is de makereel, jongens ! Hier is de makereel
Trevor en Fook die aan wal gestapt waren, en met den
kop van het net in hunne handen, hadden zitten wachten,
waren tegelijk opgesprongen, en ze wezen naar eene bochte
rechts.
Dichte aan strand, een vijftig passen ver en golfde
't water niet, maar 't lag zwaar en 't stond, lijk een ondiepe
poel; er boven ging eene flikkering van duizende sperkjes
zonneschitter, hier en daar vloog al een vlammetje boven
't water en plonsde er weer in dat het speersde. Wriemelende
vol lag het met een krioelende makereelkudde, bij duizenden
bijeengeschooid,verscheidene lagen dik,van op den keigrond
tot op den zeeboezem, waar ze te spertelen lagen, te wenden
en te keeren in hun spel en uit te slaan achter de vluchtende grondelingskes,
't Viel alles nu ineens stil, in angstige verwachting,
buiten de zee die bleef ruischen in de keien.
Trevor en Fook hielden aan de koorde dat hunne
handen kraakten.
« Schiet de nette » zei Vick, a stilaan en vast ! »
Harry was uit zijn droomen geschoten, en ineens
vergat hij alles, hij was weer alleen visscher en hij keek
waar ze alien keken, met een kinderlijk genot, naar de
sperteling van de tallooze visschen reize met het water.
Met gelijken haal, riemden ze, hij en Jack, al wat ze
trekken konden en de boot gleed in vliegende vaart, schrijvende eenen breeden halven kring om de vischschole Vick,
liet effenaan het net uit en zakken naarmate ze vordenden
en ze gingen stranden een einde verre van Fook en Trevor.
Hier sprongen de oude Williams en Jim en Mewbury
van boord en grepen den steert van het net dat in een halve
ronde bleef uitliggen, vlottend op zijn korken en de visch
gevangen hield binnen zijn kring en de kust.
Benieuwd grobbelden de mannen beneen die boven op
de heuvels 't spel hadden liggen of te zien, en de twee
ploegen visschers aan elk einde van het net kregen hulpe
van dienstwillige handen.
De boot vaarde weer op langs de lijne van het net
I0
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en Vick lag over boord geleund met zijne armen in 't water.
Voorzichtig genoeg werd er geroeid en bij plaatsen lichtte
hij het net op waar hij moist dat er steenbrokken lagen en het
scheuren kon, dan liet hij het weer invallen en :
« Haien D riep hij.
Al de handen vaamden om den reep aan de twee uiteinden, men liet het net eerst meegaan met het zakkende
water, en toen het weer aanspoelde, sleurde men en verpalmde en hield al dat men houden kon, dat de keien
kreeschen onder de schoorende voeten.
Gedurig vaarden de jonge Williams op en neer langs de
netlijne. Vick lichtte 't op en riep dat men weer « halen ! »
moest.
De kring binnen het net kromp ziendelijk, en 't water
dat er binnen stond was al een ziedende pap gelaan met
spertelende, kletsende makereels. De twee ploegen naasden
tot malkaar en het net sloot al inkorten de schuwe visch
opeen en tegen 't keistrand.
Men haalde gedurig, en niemand die een woord repte,
tenzij dat Vick weer « halen ! » riep en dat de keien schravelden.
De zee zong voor t heur ruischenden zang rondom hen,
maar voor alien daar aanwezig was er alleen nog die gedurig toesluitende ruimte binnen de lijne van het net.
Men haalde gestadig, en de eerste makereels doken op
uit het water; schoone, blinkende, lange makereels met
groenen rugge, hingen te slaan dam- ze gevangen zaten met
hun kaken in de mazen.
Nu moest Vick geen bevelen meer geven : de twee
ploegen gerochten dichte tegeneen, en men haalde en trok
en sleepte volsarms,met de blijdschap voor de zware vangste
die men wegen voelde in den netzak. 't Was een gudsende
overvloed van wemelende zilver die men op 't strand
sleepte, een wriemelende gulpe worstelenden visch, en dat
smeet en dat kletste door en over malkaar, 't water in en 't
water uit, onder de grabbelende visscherhanden, die ze
opdreven naar boven.
Een oogenblik viel alles weer stil, 't tweet perelde op
de mannen hun voorhoofd, en ze verpoosden, om asem te
halen en keken naar malkaar met eenen zegevierenden blik

MAKEREEL

171

vol voldane verwondering om dien schielijk veroverden
rijkdom, die daar visor hun voeten lag.
Bij Harry brak 't nu heel zacht weer binnen, wat hij
in de angstige bedrijvigheid van de vischvangste had kunnen
vergeten ; lijk een zwellende zonnewarmte door kouden
nevel stroomde 't weer in zijn herte : Kate! en haar naam
kwam in zijn mond. Hij keek rond hem en zocht met zijn
oogen, maar vond ze niet, nievers, en 't scheen hem alles
weerdeloos en gewoon omdat zij 't niet zag. Dat speet hem,
zijn blijde hoogmoed voor 't geen hij gedaan had viel, 't was
hem als had het niemand gezien.
Hij liet de visschers gierig maar vullen aan de manden en koos voor zijn deel vier van de Schoonste, vetste
visschen uit den hoop, reeg ze door hun gapende muile en
hun bloedende kaken op een koorde, en als 't al gedaan was
trok hij ,zon der aan iernand jets te zeggen, den never op van de
kuste, al over de heuvels, weg naar Bill noom's huis. Nooit
en dacht hij er op dat 't niemand aardig vond. Hij had
zijn plan, hij zou ze aan zijn tante afgeven en morgen
zouden ze onder Kate's handen komen bij 't ontbijt.
Gejaagd trok hij, trotsch als een veroveraar, en met
zijn visch al slingeren berg op en berg neere, en al de menschen die hij gemoette keken hem verwonderd aan en
spoedden dan voort naar Durdle-door.
Hij had hun wel alles willen vertellen, maar 't was al
jacht in zijn herte nu en jacht in zijn beenen ; hij sprak niet
daar hij veel te angstig was oin aan te komen en tante's
wezen te zien in 't deurgat, die hem met een hertelijk :
« Dank je, Harry, dat is lief van u.
zijn ridderlijke jonstc zoo ainemen, render ooit zijne bedoeling te raden.
Maar ze mOest ze eigenlijk raden. 6-eern had hij alles
afgestaan wat hij in de wereld bezat, om er, al was 't maar
voor den oogenblik, bij te zijn als die visch in 's meisjes
handen zou komen voor 't eerst, en om te hooren of te zien
wat ze dan zeggen of doen zou, als ze vernam dat hij, Harry,
ze helpen vangen en ze gebracht had, voor haar, de geheel
eerste. Misschien zou ze niets zeggen, niets doen ! en was 't
maar al zottigheid bij hem. Zou hij 't niet zien morgen op
haar wezen dat zij hem dank wist en veel van zijn jonste miek?
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In al de zwellende mildheid van zijn beetgenomen hert,
had hij gewild dat zijn visschen uit louter goud waren, en,
Kate ze met groote, groote blijdschap en dankbaarheid aanveerdde, en met nog iets meer misschien ; hij overschatte
zijn vier makereels in zijn eigen blijdschap als een kostelijke
gifte, en hij schreed al wat hij schrijden kon, om er gauw te
zijn, en in 't schieten van de heuvels, waar hem niemand
zag, daar liep hij
Gaandeweg was hij aan 't overleggen en 't gereedmaken
van wat hij aan tante zeggen zou ; maar zijn adem joeg en
zijn herte klopte te hard om zijn gedachten te kunnen aaneenknoopen. Hij pijnde en hij zocht in zijn opgewonden
geest naar woorden die 't zeggen zouden zonder spreken
dat hij kwam en dat zijn visschen waren voor Kate alleen.
Maar hij vond niets en naderde gedurig ; hoe langer hoe
meer gerocht hij in verlegenheid om wat hij zeggen zou en
in de war met zijn gedachten. Hij had gegaan dat hij
zweette, berg op berg neere, en nu stond het daar veel te
gauw vOor, hem het huis, waar ze verblijvende was.
Het scheen hem ineens dwaas en kinderachtig onnoozel
wat hij doen ging, 't en hield niets in. Wat zou tante nu van
hem wel peizen, en de visschers die hij zoo ineens had
verlaten — en zijn broer — en Kate zelve maar zij kende
hem voorzeker niet ?
Hij stond voor de deur, die lieve deur, maar ze scheen
hem wreed nu en tergend hij hief den ijzeren klopper
en de slag dreunde. Zijn herte veep toe, zijn asem kroop al
te gare in zijne kele en hij stond met het woord op zijn
tonge ; hij zou zeggen : « Tante....
Maar uit de deursplete was 't Kate's eigen fleurig gezicht
dat hem ineens vlak in zijne oogen keek. Ze zag dat hij het
was, en schuddend haar loshangend haar achterover, rukte
ze de deur wijdopen en tord vooruit met de verraste blijdschap
stralend uit haar glanzende blauwe bolle kijkers.
« Harry ! » deed ze, benieuwd en onthutst, rood van
blijdschap en verschot.
Harry 's bloed verkroop, zijn moed ging rechte naar
zijn schoen, en met een verlegen maar zeer goedig vriendelik
kopknikken handigde hij den string over met zijne makereels.
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« Voor Tante, als 't u belieft, » stotterde hij, « van
varier, 't zijn de eerste ! »
Maar zij stak eerst haar linke hand uit en nam den visch
en dan haar rechte, en Harry 's hand zat, hij 'n wist niet hoe,
erin, en hij gaf en hij kreeg een innigwarme schuddinge en
dan hoorde hij nog half :
« Oh! Dank je Harry, dear. »
En hij vluchtte. 't Zong in zijn ooren in zijn kop in zijn
herte en uit alles rondom hem een daverende dreuning van
wild geluk, en hij liep te bergewaart op, zonder weten waar,
tot hoog op den top en stond daar in den wilden wind, te
houden met bei zijne armen kruislinge over zijn borst, te
houden aan zijn groat, groot, zalig welzijn.
CESAR GEZELLE.

West-Luhvorth. Sept. 1905.

VAN VROEGER

Komt, goede kinders nit to vroeg verbloeide dagen,
komt, lieve vrouwen uit de bleeke schemering,
en sprei voor 't moede hoofd het donzig-weeke leger
van zachten deemoed en van zoele erinnering.
Een lucht van zomervelden welt uit uw gewaden.
Het hijgen uwer borsten is een lie-vend lied.
En 'k ga weer in het licht naar 't blauwende verschiet,
en 'k hoor weer zing-en in het groen langs mulle paden.
U ken ik, lieve ure, met uw heimlijk staren
van diepe glanzen-oogen waarin 'k, als weleer
de apostel, 't heerlijke des hemels kon ontwaren.
U ken ik, goede war, bevallig bloeiend tusschen
de vele kleinen, rozeschoon en lelieteer,
me zaalge weelde van de eerste zielekussen.
U ken ik, rustig-e ure, balsemende vrede
met vage glimming van verwazend avondrood
en tragend klokgeklep der aardsche englenbede.
U ken ik, vreemde ure , met uw peinzende oogen,
wanneer de ziele moe op droornenstrooming- vloot
en goede, oude boomers moederteed.er bogen.
U ken ik, stille ure, met uw weemoedsnevel
en ietwat vreezend turen van uw doffen blik
en 't bange suizelen van biddend hartgeprevel.
U ken ik, treurige ure, in donkre, diepe lanen,
waarin het schreien smoort en sidderende snik,
en zwarte grond weerbarstig blijft voor zware tranen.

VAN VROEGER

U ken ik, och, u ken ik alien bèter, uren,
opeengedrongen, schamel, met die groote smart
in oogen die zoo smeekend in de mijne turen.
U ken ik, droefst nog onder stervensdroeven. Arnie,
verschopte vrouwe, mager in het lijdenszwart.
Kom, kOm, dat ik aan koude horst u warme.
Maar alien lief ik u, ia, alien. Sprei nu zacht
voor hem die u ontving en teelde en kozend kuste
het goede, donzig Leger, dat hij vredig ruste.
En zing het lied nog eens dat hem zoo dikwijls suste,
dat hij nog even zonnedroome in den nacht.
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11.ttittil..**.t***.ttil.**Att
AVOND
Onwillig wijkt het licht in ptinzend avondzwart
en zwakke kwijnend stilt het ruw rumoer der dagen.
Het waait zoo koel en goed uit zwaarbewolkte vert,
ontfermend zacht gestreel voor ongetrooste smart,
en wee.* staart een sterre door de logge lagers.
Wat er nu worden zal? Wie er nu komen wil?
Zal 't duister brengen vat de zonne nimmer gaf ?
Is soms de avondwind zoo vredig en zoo kil
omdat hij even wiegde in verschgedolven graf ?
En in de sterre een traan door goede geest geweend,
meelijdend met den arme die hier zoo alleent ?
Is dat het angelus of is een 't doodgelui ?
Het bidt zoo ver, zoo vaag, zoo bibberend deemoedig
Is het een lokgelach van vreemde liefde, goedig
het arme harte roepend dat zoo schreiend snakt
om licht, wijl vroegen avond norsch en narig zakt?
Hoe wijd, hoe wereldwijd... De nacht... De sterren sterven
n sombre wolken, schuivend trage, trage voort.
't Wordt kouder, banger nog; en over brake erven
is 't borne luiden in een langen snik gesmoord.
Vreemd soest de stilte om, een bleek, onvatbaar gonzen,
of in een groote kerke voor 't bebloede kruis
vele oude vrouwkens traag-herhaalde vader-onzen
voor arme dooden momm'len... Miserere... Hoor
ze preevlen 't miserere... miserere... rere...
Is dat voor hem wiens diepe groeve gapend wacht
ginds in verlaten hei ?...
Schuw schicht een vledermuis,
onzeker zwenkend langs het oude, stille huis,
het holle, koude huis... Weer weg Alleen... De nacht...
CONSTANT EECKELS.
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TOESTAND DER EVOLUTIELEER
naar aanleiding van
Dr Gunzburg's geschrift over hetzelfde onderwerp.

Meer dan ooit zijn de mannen der wetenschap mededeelzaam geworden hunne kennissen houden zij nu minder
voor hun eigen zelven of voor hunne studiegenooten. En,
gelijk er in de maatschappelijke wereld staatslieden en rijken
zijn, die afdalen tot den nederigen man, om dezen in zijn
stoffelijken flood bij te staan zoo naderen de geleerden tot
de schare der weetgierige minderen, om voor hen het brood
der wetenschappelijke leering te breken.
Vandaar een aantal voordrachten gegeven voor het
yolk en een niet minder groot getal verhandelingen en
populaire schriften, waarin de gewichtigste onderwerpen
worden besproken.
Dat alles is zeer prijzenswaard, wanneer men daarbij
voor doel heeft het verstand der hoorders en der lezers werkelijk te verlichten en te veredelen. Meer dan eons echter
wordt van die middelen misbruik gemaakt om het gift der
dwaling te storten in arglooze hoofden en harten, die, niet
bekwaam om zelf te oordeelen over waarheid of leugen, alles
voor klinkende count aannemen wat de mond van een doctor
of een professor orakelen komt.
Dr Gunzburg heeft gerneend, dat « ieder denkend
mensch de hooge plicht heeft alle gegevens, oplossingen en
zelfs nog openstaande vraagstukken » der ontwikkelingsleer
te kennen. Daarom heeft hij ook, te Antwerpen, in « Dies-

178 DE 1IEDENDAAGSCHE TOESTAND DER EVOLUTIELEER

terweg's Uitbreiding der Normale Studien » eenige voordrachten gegeven over « De hedendaagsche toestand der
Evolutieleer », waarvan hij ons een « uitgebreide syllabus »
in druk aanbiedt.
Hij zegt, dat er over dit onderwerp « wel werken van
mindere uitgebreidheid bestaan, maar die « met het doel
der propaganda geschreven, heel dikwijls eenzijdig en ook
wel Bens niet geheel onpartijdig wetenschappelijk » (blz. 3)
zijn. Wij meenen dat ook zijn werkje geheel tot dat slag van
schriften behoort : de schrijver toch staat alleszins op
rnonistisch-materialistisch standpunt.
Daarom wenschten wij wel zijne dwalingen te doen
kennen over de natuur van den mensch, de eindoorzaken in
de natuur en het bestaan van een doelbeoogden Schepper
maar daar dit onderwerp te uitgebreid zou wezen (1), vergenoegen wij ons in deze studie aan de lezers Gunzburg's
verkeerde voorstellingen omtrent de Evolutie in 't algemeen bekend te maken.
Wij handelen dan achtereenvolgens over : Ontwikkelingsleer, Darwinisme en Geloof — over de vraag of het
ontwikkelings- stelsel bewezen leer is of hypothese, naar
aanleiding van de feiten ons aan de hand gedaan door Hugo
de Vries en Pater Wassmann — eindelijk over de grenzen
der afstamming.
Ontwikkelingsleer, Darwinisme en Geloof.
I.

ONTWIKKELINGSLEER EN GELOOF.

De ontwikkelingsleer staat tegenwoordig hoog in eere.
Niet enkel door ongeloovigen, maar ook door katholieken
wordt zij verdedigd als eene aannemelijke uitlegging van
het ontstaan der bonte verscheidenheid, welke de natuur ons
in planten en dieren aanbiedt.
In dit feit schijnt Dr Gunzburg een triomf te beschouwen
(1) Op menige dwaling van Dr Gunzburg vestigden wij reeds
de aandacht in onze verhandeling : Tegen de Ontwikkelingsleer
toegepast op het Ontstaan van dear inensela, nrs 78-79 der Kath. Vl.
HoOgeschooluitbreiding.
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van de wetenschap over het Geloof. Sprekende van Pater
Wasmann, « die door zijne uiterst belangrijke studien over
de ontwikkeling der gastkevers, der termieten en mieren, »
(blz. 29) er toe gekomen is, in sommige gevallen de afstammingsleer aan te nemen, doet hij het voorkomen alsof deze
geleerde nu in de klern zat. « Wasmann — zoo zegt hij
schijnt zich tegenover zijne eigene vooroordeelen » — de
vooroordeelen des Geloofs, natuurlijk ! « te willen rechtvaardigen ; hij schijnt onwillekeurig tegen zich zeiven
verboosd en troost zich met aan 't hoofd van 't boek te
schrijven: « Er kan geen werkelijke tegenstrijdigheid bestaan
tusschen geloof en wetenschap. » (blz. 3o.)
Naar hebt ge 't, zwart op wit ! Voor Dr Gunzburg staat
het vast, als een paal boven water, dat een man, die aan het
Geloof getrouw bliift, geenerlei ontwikkelingsleer mag aannemen. Het stout hem tegen de Borst, wanneer Pater von
Hammerstein schrijft : « Indien de Schepper, in plaats van
(le soorten zOo te scheppen als ze zijn, hun self het instinkt
der ontwikkeling heeft ingegeven, dan is zijne macht des te
grouter. »
Nu rnoge men al doen opmerken, dat in heel het
Bijbelsch verhaai geen enkel wooed te vinden is, dat aandruischt tegen de hypothese eener gezonde ontwikkelingsleer;
dat oils niets werd geopenbaard aangaande de manier waarop
het planten- en dierenrijk werd voortgebracht en zich ontwikkeld heeft ; dat ook de christen overlevering, hi; monde
der kerkvaders, geen beslissend wooed daarover heeft uitgesproken : dat alles baat niet. Mannen als Dr Gunzburg
blijven hij hun stuk er moet tweespalt bestaan tusschen
Geloof en wetenschap.
Eilieve, de bonding onzer tegenstanders is eenigszins
begrijpeliik ! Vele geleerden en halfgeleerden verklaarden
zich van meet of aanhangers der ontwikkelingsleer, niet
omdat zij tot de erkenning daarvan werden gedwongen door
den eisch der wetenschappelijke bewijzen ; maar enkel omdat
zij de hoop koesterden, in dit stelsel een welkom middel te
vinden om het Geloof aan te randen. « 1k ben verzekerd,
zegt ergens Yves Delage, dat men de ontwikkelingsleer niet
aanneemt of verwerpt om wetenschappelijke gronden,
maar om wiisgeerige stelsels. Was er eene andere uitlegging,
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waardoor ze konden ontsnappen ze zouden seffens de
ontwikkelingsleer verlaten. » Maar ziet, nu zijn er ook
katholieke geleerden, die de afstammingsleer aannemen, en
tevens beweren goed geloovig te zijn en te blijven ! Dat mag
niet zijn, zoo oordeelen mannen als Dr Gunzburg, want
daarmee zou ons de reden ontsnappen om te smalen op het
Geloof. Daarop alleen toch hebben zij het gemunt ; de vooruitgang van de wetenschap ligt hun weinig aan 't hart.
Wij erkennen het echter. Even als er waren die in de
H. Schrift een bewijs wilden vinden ten gunste van het
transformisme, zoo werden er ook aangetroffen, die daarin
bezwaren meenden aan te treffen tegen de nieuwe leering.
Maar onmiddellijk werden stemmen vernomen van
gezaghebbende geleerden, die betreurden dat men hier op
eene willekeurige wijze onze H. Boeken in het debat trok,
en het Geloof deed meespreken in een zuiver wetenschappelijk twistgeding. Zelfs zijn er opgestaan om te verklaren,
zooals wijlen Pater Delsaulx, dat « de theorie der evolutie,
in hare algemeene beteekenis genomen, steeds op hem eene
onweerstaanbare aantrekking heeft uitgeoefend. » En de
geleerde kloosterling voegde er bij : « Zoo die theorie de
waarheid was, dan zou zij beter dan de meer gemakkelijke
leering der opvolgende scheppingen beantwoorden aan de
gedachten, die ik mij gevormd heb aangaande de Goddelijke
Wijsheid en Almacht. Hebben wij niet reeds de ontwikkeling
der werelden in de sterrenkunde ?... »
De bekende physicus voegde er echter bij : « 1k vrees
maar, dat in het onderzoek naar de waarheid daaromtrent,
vreemde neigingen de plaats komen innemen van de eischen der
cede. » (I) Die vrees is helaas al te zeer werkelijkheid geworden. Weinigen tijd nadat Darwin zijn boek over den
Oorsprong der soorten had uitgegeven, traden allerwege die
« vreemde neigingen » aan het licht.Men vond in de leering
een welkome gelegenheid om afbreuk te doen aan den godsdienst. Darwin loochende den Schepper nog niet, en, alhoewel op menige plaats voor zijne stelling feiten werden aan-

(1) Les êcrits philosophiques de M. Tyndall, par le R. P.
Delsaulx, S. J. p. 61.
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gehaald uit het lichaam van den mensch (1), toch werd deze
nog niet zeer duidelijk in de afstammingsrij betrokken. Maar
de kiem der « vreemde neigingen » tegenover de « eischen
der rede » was reeds aanwezig, en wanneer deze zou vallen
in materialistischen bodem, zou zij weldra welig opschieten.
Onmiddellijk werd, tegen « de eischen der rede » in, aa.n de
bloote krachten der natuur gansch het ontwikkelingsproces
toegeschreven ; de afstammingsleer werd niet behouden binnen redelijke perken, maar uitgestrekt tot den oorsprong van
het leven, den overgang van het planten- tot het dierenleven ;
ook de mensch met zijne verstandelijke zi el werd als de laatste
schakel van de ontwikkeling aanschouwd en overal werd de
werking van den doelvoorzienden Schepper uitgesloten.
Was het te verwonderen dat men te velde trok tegen
zulke leeringen, die zoo aandruischen tegen « de eischen der
rede » en ook werkelijk tegen de eischen van den geopenbaarden godsdienst ? « Kort na het verschijnen van het bock
van Darwin — zegt Dr Gunzburg verhief zich een zwerm
van tegenstrevers, die de leer roekeloos en belachelijk
noemden, geen kwaad of smaad werd hem gespaard en
voorzeker, ware hij eenige eeuwen vroeger geboren, hij ware
zooals Giordano Bruno (!) verbrand (I) of als Galileus (sic)
vervolgd geweest. Toen hij stierf werd er aangekondigd dat
hij in de hel brandde en velen die hem bestreden, waren er
fier op zijn leer nooit gelezen te hebben en er niets van te
kennen ! ! n (blz. 28.) Neen zoo erg was het eigenlijk niet als
Dr Gunzburg dit in zijn potsierlijken krantenstijl ons wil
diets maken. Niettemin bet is waar, er is een « zwerm van
tegenstrevers » opgestaan, gezaghebbende geleerden en
onder hen vele Protestanten, die zulke leer « roekeloos en
belachelijk noemden » : zij verdienen daarom al onze hulde
enierkentelijkheid En zoo er van Katholi eke zijde ook geijverd
werd tegen de ontwikkelingsleer in 't algemeen, dan mag ons
dit niet verwonderen : het Haeckelismus draagt daar de
schuld van. « Dewijl men het antichristelijk karakter,met geweld aan de ontwikkelingstheorie opgedrongen, verwisselde
met het wezen zelf van die leer, meende men dat het plicht
was, daartegen in verzet te moeten komen. »
(1) Zie : abbe Lecomte. -- Revue Catholique.
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Dr Gunzburg doet het voorkomen alsof « heden de toestand veranderd is » (blz. 28), maar hij bedriegt zich grootelijks. Nog altijd zijn er « hardnekkige tegenstievers » van
zulke evolutieleer, als door hem wordt geprezen ; en het zijn
niet enkel mannen uit « de geestelijke wereld », wier « al of
niet aanvaarden der evolutieleer geenszins in aanmerking
komt » (blz. 28); maar het zijn « deskundigen » ; mannen, die
« biologisch en wetenschappelijk de kwestie hebben aangepakt » (blz.5), en die « uiterst belangrijke studien geschreven
hebben over de ontwikkeling der gastkevers, der termieten
en mieren » (b1.29).
ONTWIKKELINGSLEER EN DARWINISME

Wanneer er spraak is van evolutieleer dient men wel
toe te zien, wat men daardoor te verstaan heeft. Het is
een feit dat onder die viag allerlei gehavende waren worden
binnengesmokkeld. Darwin, IIaeckel, Buchner, Huxley,
Romanes, Weismann, Hartman, Delage, Wallace, Zahm,
Wasmann, Gaudry zijn transformisten ; maar wat een
hemelsbreed verschil tusschen hunne stelsels! Het transformisme is eene leer, die de uitlegging wil geven van de verscheidenheid der vormen, welke wij nu in het planten- en
di erenrijk aantreffen. Maar als het er op aankomt de factoren
van de ontwikkeling aan te duiden, hare uitgestrektheid en
de wijze waarop de afstamming heeft plaats gehad, dan
loopen de meeningen zeer ver uiteen ; en het is in de wijze
van uitleggen dat wij hier en daar die « vreemde neigingen »
zien opdoemen, welke zondigen tegen « de eischen der
rede ». In het beginsel alleen echter ligt niets ongerijmds
opgesloten.
Darwin beweerde dat de wezens op een bloot natuurlijke wijze van vroeger bestaande voortkomen, en om die
ontwikkeling uit te leggen stelde hij in zijne verbeelding
eene hoofdwet op, de natuurlijke teeltkeus, met « de strijd om
het bestaan ». De vraag naar den aanvang van het 'even
bleef bij Darwin onbeantwoord, en hij besliste niet of het
toe te schrijven was aan zelfwording of aan schepping.
Eerst later zouden zijne volgelingen, en vooral Haeckel
daarop de ongerijmdste antwoorden geven.
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In hunne geschriften wordt de afstammingsleer voisl a gen
materialisme : de tusschenkomst van den Schepper wordt
uitdrukkelijk geloochend en voor het verschijnen van het
eerste levend wezen, en voor de vorming der verschillende
planten en dieren : de verstandelijke mensch zelf zal als de
laatste schakel der ontwikkeling beschouwd worden. Darwin
zelf, medegevoerd door zijne vooruitstrevende leerlingen,
zal zijn hock schriiven over Het ontstaan van den mensch en doen
betwijfelen of zijn niteinde dat van een deist of een agnostiek
is geweest.
Da',..irteg-enov-er staat eene ontwikkelingslecr, die wel de
natuurlijke wetten als tweede oorzaken doet werken, maar
deze onder de leiding plaatst van den Schepper of van een
innerlijk beginsel (Wallace), door de Voorzienigheid in de
natuur neergelegd die ook de tusschenkoinst vergt van God
voor het ontstaan van bet leven op deze aarde, voor de
wording van het planten- en dierenrijk, en vooral voor den
verst,andelijken mensch, de kroon der zichtbare wezens.
Wanneer nu Dr Gunzburg beweert, dat de evolutieleer
« door de meeste geleerden alle y landen, zelfs tegenstrevers
van weleer » (blz. 4) wordt aanvaard, dan kunnen wij die
bewering wel als betrekkelijke waarheid laten doorgaan voor
hetgeen het grondbeginsel zelf aangaat, namelijk het feit der
afstamming van hedendaagsche planten- en diervormen van
vroeger eestaande planten en dieren. Wat echter de uitgebreidheid, den oorsprong en de wijze der ontwikkeling
betreft, te dien aangaande staan zeker alle geleerden niet
geschaard « onder hetzelfde vaandel. » (blz. 4.)
Maar daarmee is Dr Gunzburg niet tevreden. Hij doet
het voorkomen alsof de meeste geleerden aanhangers waren
van bet Darwinisnze ; ja, alsof P. Wasmann zelf door den
eisch zijner wetenschappelijke nasporingvn ortoe genoopt
werd dit leerstelsel te omhelzen. limners hij beweert, dat
deze geleerde « alles van bet Darwinisme aanneemt » « en
zijne metafizische bijvoegingen de hoofdprinciepen niet
aanroeren. » (blz. 5.)
Men gelieve hier in acht te nemen, dat die doktor orakelt
voor officieele schoolmeesters van Antwerpen, die ahsoluut
in de domperigheid moeten gehouden worden. Wat de heer
Gunzburg bier verhaalt is volkomen benevens de waarheid.
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P. Wasmann een Darwinist? Wat toch heeft aanleiding
gegeven tot dit sprookje, dat zelfs onze liberale dagbladen
vOor eenigen tijd hebben meegedeeld ? In 1 901 schreef die
geleerde zooloog in het Biologisch Centralblatt een merkwaardig
artikel over de ontwikkeling van de gastkevers der mieren.
Met alle noodige beperkingen toonde hij zich voorstander
eener gematigde afstammelingsleer : zijne studie verwekte
veel opzien in de Duitsche drukpers men sprak van een
verzoenen der Katholieke kerk met de ontwikkelingsleer ! en
de « Bohemia » (nr 198) van 20 Juli 1902 had zelfs den
betreurenswaardigen cooed, Wasmann's beschouwingen in
te leiden met den ruchtbaren titel : « Ein Jesuit als Anhanger des Darwinismus. »
Heeft nu Dr Gunzburg — die'van dat alles een verren
naklank heeft gehoord — het recht den Duitschen jezuiet
onder de aanhangers van het Darwinisme te tellen ? Wel
wat is toch Darwinisme? Is het niet dit stelsel, door den
Antwerpschen geneesheer zelven beschreven op blz. 18, 24,
25, 26 van zijn boekje, en waaruit blijkt dat het is een
bijzondere vorm der afstammingsleer, welke de ontwikkeling
der organische soorten alleen of althans hoofdzakelijk toeschrijft aan de « natutirliike teeltkeus » ? Gelijk de mensch
met zijn verstand onder de rassen der huisdieren gene kunstmatige teeltkeus uitoefent, doordat hij die veranderingen,
welke aan zijn doel beantwoorden, uitkiest om ze verder op
te leiden : zoo neemt Darwin een volkomen doellooze « natuurkeus » aan, waardoor die wijzigingen behouden blijven,
welke zich in den strijd om het bestaan toevallig als geschikter
vertoonen, en waardoor hunne eigenaardigheden door overerving altijd meer stijgen,terwijl de wijzigingen,welke minder
geschikt zijn, verdwijnen. Ziedaar het stelsel van Darwin,
zooals reeds het opschrift van zijn boek doet vermoeden :
On the Origin of Species by Means of Natural Selection.
Welnu P. Wasmann, alhoewel aanklever der afstammingsleer, betoont zich overal in zijne studien een beslist
tegenstander van dit Darwinisme. Trouwens Dr Gunzburg
getuigt dit zelf « Wasmann, zegt hij blz. 29, zoowel als de
andere tegenwoordige bestendigheidsaanhangers, geven den
naam van Darwinisme aan de teeltkeus alleen, die ze niet
aannemen. » Juist zoo : want niet zoozeer de veranderlijkheid,
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de erfelijkheid, niet de ontwikkeling is het kenmerk van het
Darwinisme, maar wel de natuurlijke teeltheus. « Dat is, zoo
zegt de geneesheer zelf (blz. 18), het eigentlijke Darwinisme
dat nog de schoonste synthesis van 's menschen geest blijft...»
Wel verre van Darwinist te zijn, vestigt P. Wasmann
met nadruk onze aandacht op de tekortkomingen van het
Darwinisme. Niet enkel, zegt hij, vindt het geen steun in de
uitgestorven dierenwereld van den voortijd, die nergens dien
chaos van onmeetbaar kleine wijzigingen vertoont, als volgens die theorie moesten aangetroffen worden ; in zijn beginsel zelf is dit stelsel ontoereikend : want, de natuurkeus
kan wel het ondoelmatige verwijderen, maar niet het doelmatige aankweeken. Vandaar dat bij haar het ontstaan der
nieuwe nuttige wijzigingen, die tot de vorming van nieuwe
soorten zouden gevoerd hebben, aan het toeval wordt overlaten. Met eene toevalstheorie is echter voor de verklaring
der doelmatigheden in de natuur niets aan te vangen. (I)
(1) Stimmen, 63 (1902, B) blz. 286.
Door Darwinisme wordt ook nog verstaan : I° de ontwikkehnsgleer toegepast op het ontstaan van den mensch, en 2° die
wereldbeschouwing volgens ivelke het gansche heelal eveneens
aan een soort van natuurkeus zou onderworpen zijn, en de nu
bestaande wereldorde zou voortgesproten zijn uit een oorspronkelijken warrelbajert, eenvoudig door het toevallig cc overleven
van het meest geschiktste Die uitbreiding van het Darwinisme
heeft men vooral te danken aan den dweependen geest van
Haeckel, en wordt daarom wel Haeckelismus of realistisch Monisme
genoemd.
Onnoodig te zeggen dat P. Wasmann tegenstander is van
zulke leeringen. Voor het ontstaan van den mensch heeft hij
zulks getoond in zijn geschrift Zur Anwendung der Descendentztheorie auf den Menschen. (Zie onze verhandeling : Tegen de ontzvikk,
toed; epast of) den mensch. — Kath. Vl. Hoogeschooluitbreiding.)
Wat hij denkt van Darwinistisch-Haeckelsche wereldbeschouwing kan men leeren uit de volgende aanhaling : (KOlnische
Volkszeitung van 20 April 1905, nr 327) « Sie ist ein 1bhilosophischer
Unfug, weil sie die Entstehung aller Gesetzmassigkeit in der
Natur auf die Beugung jeder urspriingliche Gesetzmãssigkeit als
auf ihre eigentliche Ursache zurtickfiihrt. — Sie ist ein thilosolhischer Unfug, obwohl sie sick mit den Namen einer Religion
der Zukunft brtistet, dens sie verwandelt den Begriff Gott, den
y3
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De Antwerpsche officieele schoolmeesters zullen uit de
voordrachten van Dr Gunzburg gekomen zijn, niet enkel
met een hoogen dunk van Darwin, die « gelijk een Alpenreus ver boven dal en heuvelkling verheven », « gelijk een
Titan hoog verrijst in 's menschen geestelijk leven » (blz. 2);
maar tevens zullen zij den indruk hebben meegenomen dat
heden nagenoeg alle geleerden van naam onder het vaandel
strijden van Darwin, van den man, die « in de plaats van
het hypothetische inzicht van eenen Schepper, eenen wetenschappelijken uitleg heeft gegeven voor de harmonieen en
wanharmonieen der natuur. » (blz. 26.)
Maar zoo die heeren nu, in plaats van populaire werkjes
te lezen, die « weleens niet geheel onpartijdig wetenschappelijk » zijn, eens te rade gingen bij mannen van het vak,
bij ware geleerden — wat zouden zij dan vernemen ? Dat
het Darwinisme « heden ten dage door de meeste natuurvorschers is opgegeven » (Wasmann) ; dat het « tot de geschiedenis behoort, gelijk dit andere curiosum van onze
eeuw, de Hegelsche Wijsbegeerte ; beide zijn variaties op 't
thema, hoe men gansch een geslacht voor den gek kan houden » (Hans Driesch). Dan zullen zij met verbazing kunnen
zien dat E. Dennert een boek heeft geschreven voor titel
dragende : 01 het doodsbed van het Darwinisme; (1) ja, dat Weismann zelf, een der zeldzame wetenschappelijke verdedigers
van het Darwinisme, die zoo dikwijls gesproken heeft van
de « almacht der natuurkeus », eindelijk begonnen is, in zijn
Neo-Darwinisme, hare « onmacht » te erkennen, en thans er
reeds voor uitkomt dat een innerlijk beginsel als hoofdfactor
der ontwikkeling moet aangenomen worden. 0, het is zoo
waar wat ergens (blz. 27) Dr Gunzburg zegt : « Darwin is
de enkele reine Darwinist. »
sie zum Schein beibehalt, in ein refines Nichts ; daher sollte sie
sich statt Monismus mit dem ehrlichen Namen Atheismus benennen. — Sie ist endlich ein • Socialer Unfug, weil eine der
grOssten Gefahren fur die menschliche Gesellschaft,... »
(x) Ook Dr. A. Fleischman, Prof. der Zoologie te Erlangen,
heeft een dergelijk boek uitgegeven te Leipzig, G. Thieme. Wel
gaat hij te verre in zijne bestrijding, maar zijn geschrift is althans een teeken des tijds.
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Het ontwikkelingsstelsel bewezen leer of hypothese ?
Ware « deskundigen » zijn niet zoo voortvarend als de
half-geleerden. Zij nemen de ontwikkelingsleer aan voor wat
ze is, en laten hunne gevolgtrekkingen zich niet verder
uitstrekken dan de waarnemingen reiken.
« Heden, zegt Dr Gunzburg (blz. 3), is de hypothesis
der geleidelijke ontwikkeling tot leer geworden. » Zij heeft
harde proeven doorstaan, maar eindelijk « heeft zij alle
bekende feiten uitgelegd of de opzoekingen aangetoond, die
tot hunne verklaring kunnen leiden. »
Dat is wel wat stout gesproken.
De afstammingsleer, op eene redelijke wijze uitgelegd
—zooals wij hetoogden -- doet geen afbreuk aan het Geloof,
zij kan dus gerust door den katholiek aangenomen worden.
Maar zijn er ook welbewezen feiten voorhanden, die hem
daartoe nopen ? Met andere woorden, is de vooronderstelling
eene bewezen werkelijkheid geworden ? Hier betreden wij
het gebied der stellige wetenschap, en behooren, onbeschroomd voor de uitkomst, de verkregen bevindingen, die
pleiten voor de ontwikkelingsleer, nauwkeurig te wikken en
te wegen.
DE UITSPRAAK VAN GELEERDEN.

De hypothese is leer geworden, zegt Dr Gunzburg.
Sedert wanneer ? Zij was het nog niet in 1894. Toen sprak
nog prof. Hubrecht, een voorstander der ontwikkelingsleer,
van « de hypothetische oplossing van Darwin, die niet
proefondervindelijk kan worden getoetst. » (1) Ook nog niet
in 1895, Coen Yves Delage, eveneens een voorstander der
afstammingsleer en professor aan de Sorbonne, deze merkwaardige bekentenis neerschreef : « Zonder de minste moeite
erken ik, dat men nooit een diersoort een andere heeft zien
voortbrengen, noch ook in een andere heeft zien overgaan,
noeh zelfs dat men een enkele volstrekt duidelijke waarneming heeft, die bewijst dat dit alles ooit heeft plaats gehad.
(1) De Gids, no lo, Oct. 1894, p. 49. Afstammingsleer en
Darwinisme door Lord Salisbury geoordeeld.
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Ik bedoel hier een ware, flinke soort, standvastig gelijk de
soorten in de natuur, en die, gelijk deze soorten, zich zelf in
stand houdt zonder hulp van den mensch. En wat ik hier zeg
van de soorten is nog met meer reden waar van de geslachten. » (i)
Hoe komt het nochtans dat velen sedert lang de afstammingsleer hebben aangenomen ? Omdat zij op wetenschappelijke bewijzen steunt ? Omdat zij, gelijk Gunzburg zegt,
« alle bekende feiten heeft uitgelegd » ? Hoegenaamd niet I
Wij hebben reeds de ware reden aang-egeven : « Ik ben ten
voile overtuigd, zegt elders dezelfde Delage, dat al wie
transformist is, of dit niet is, het geenszins is om redenen
ontleend aan de natuurlijke historie, maar om reden zijner
wijsgeerige opvattingen. » Ziedaar het gevoelen van een
onafhankelijk man, van een koud redeneerend denker, die
oordeelt over de groote menigte der transformisten en,
zonder omwegen, zijne meening uitspreekt over hunne
beginselen.
Wanneer Dr Gunzburg zijn oordeel te kennen geeft
over mannen, die zijne materialistische strekking niet deelen,
dan gewaagt hij minachtend van hun « filosofisch standpunt »
(p. 3o), dan spreekt hij van metafizische bijvoegingen, »
(p. 5) van beperkingen, die zij « bij de leer voegen, om het
bijbelsch woord te verdedigen, » (blz. 28) « die — echter —
de hoofdprinciepen niet aanroeren. » (blz. 5) Maar begrijpt
dan die Dr niet dat de biologie, zoowel als andere wetenschappen, zoodra zij het gebied der bloote ervaring verlaat
en den oorsprong der verschijnselen wil nagaan, onmiddellijk
het terrein der wijsbegeerte betreedt ? Wie een meening wil
uitspreken over het ontstaan des levens, het ontstaan der
soorten en de oorzaak der harmonieen in de natuur — al
had hij dan nooit veel werk gemaakt van philosophie, gelijk
denkelijk Dr Gunzburg — kan onmogelijk een wijsgeerig
oordeel ontwijken. Dit oordeel heeft zelfs altijd bij de
transformisten vooropgestaan. Er is geen God, er is geen
Schepper, er is geene schepping : ziedaar hunne wijsgeerige
(1) Yves Delage. La structure du protoplasma et les theories
sur l'heredite et les grands problêmes de la Biologie generale,
p. 185. Aang. Studién L. p, i6o.
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beginselen; ziedaar ook wij zullen dat later (1) zien — « de
metafizische bijvoegingen, » waarop Dr Gunzburg steunt, en
waaruit hijzijne materialistische afstammingsleer zal afleiden .
De afstammingsleer kan ook verdedigd worden zonder
materialistische strekking. Zelfs zonder een doelbeoogenden
Schepper is zij eene ongerijmdheid. De vraag is enkel of er
werkelijkfeiten bestaan , die de hypothese aannemelijk maken.
DE FEITEN :

Bevindingen van Prof. de Vries. a) Uiteenzetting

Wij moeten het erkennen,deze laatste jaren zijn er zeer
belangrijke bevindingen aan het licht gekomen, die veel gewicht leggen in de Schaal der evolutionnisten, en die al onze
aandacht verdienen. fk bedoel de waarnemingen van Prof.
Hugo de Vries in de plantencultuur, en de bevindingen van
P. Wasmann in de ontwikkeling der gastkevers bij termieten
en mieren. Laten wij daar een kort overzicht van geven en
nagaan welke gevolgtrekkingen daaruit kunnen afgeleid
worden.
De to beantwoorden vraag is deze : merkt men in de
vrije natuur, dat, door afstamming, uit eene soort verschillende andere soorten kunnen ontstaan ?
In het jaar 1886 werd de aandacht van de Vries getrokken op eene plant, genaamd CEnothera Lamarckiana D. C. of
St-Teunisbloein, van Amerikaanschen oorsprong, die zich
onderscheidde door eene groote voortbrengingskracht.
Prof. de Vries kwam op de gedachte dat die vruchtbaarheid wellicht een teeken was van een aanstaande tijdperk
van mutatie (2), zoo de plant aithans in vreemden bodem
werd overgebracht. Twee afwijkende vormen werden waargenomen op hetzelfde veld. Zij vertoonden de standvastigheld
van ware soorten, en waren onbekend bij de systematisten

(1) In een vervolg op deze studie.
(2) Door mutatie verstaat men zulk eene ontwikkeling, waarbij de verandering- van soort of type niet altijd door aan 't werk is,
maar slechts bij tijdperken. Er zijn tijdperken van stilstand, en,
nu en dan kortere tijdperken van mutatie. Toen Prof. de Vries. de
CEnothera bestudeerde verkeerde die bloem in zulk een mutatietijdperk.
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van den dag. Die ontdekking maakte de veronderstelling
van de Vries hoogst aannemeliik. Aangemoedigd en bevestigd in zijne meening, nam hij 9 wel ontwikkelde specimens
van de CEnothera Lamarckiama D. C. en plantte deze over van.
Hilversum, een stadje tusschen Amsterdam en Utrecht gelegen, naar zijn tuin in Amsterdam. En wat was de uitkomst? Binnen zeven generaties teelde hij van deze enkele
specimens ongeveer 5o.000 planten en, onder hun getal, ongeveer 800 specimens, die onmiskenbaar afgeweken waren van
de oorspronkelijke type. Deze belangrijke en verwonderlijke
uitkomst wordt duidelijk uitgedrukt in de figuren van onderstaande tafel (1).
GESLACHTSBOOM VAN CENOTHERA

LAMARCKIANA D. C.
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Nu moet men opmerken, dat de verschillende vormen
van mutatie, in deze tafel opgenoemd, volgens de Vries,
geenszins varieteiten of zoogenoemde vassal zijn, maar al de
kenmerkende trekken vertoonen van system_ atische soorten (2)
(I) Biologisches Centralblatt, XXI, biz. 298.
(2) Systematici noemt men de geleerder4, die planten en dieren

rangschikken, en vervolgens een systeem onder soorten, gesiachten,enz. brengon. soorten heet men systematischo
soorten.
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Immers, vooreerst, de nieuw geteelde vormen verschillen van hunne stamouders niet slechts in enkele bijzonderheden, gelijk het geval pleegt te zijn bij variaties, maar in
alle deelen, zoowel als in alle ontwikkelingsstadien
Verder zijn de nieuwe vormen met elkaar niet verbonden bij wijze van overgangsvormen. Zij kunnen reeds als jonge
planten onderscheiden worden, maar de punten van verschil
treden duidelijker te voorschijn, wanneer de plant haren volkomen wasdom bereikt. Daarenboven overgangsvormen,
die eenigen twijfel konden opleveren betreffende de soorten
waartoe zij behooren, zijn altijd moeilijk te vinden.
Eindelijk de nieuwe vormen bezitten eene volmaakte
qandvastigheid en leveren de bijzondere trekker van hunne natuur
onveranderd over aan kunne nakomelingschap. Geen enkel teeken
van atavistischen terugslag tot de Lamarckiana-type is op te
inerken. Alzoo, om slechts een voorbeeld aan te halen : de
45o zaden, voortgebracht door het eene specimen van de
CEnothera gigas in 1895, werden gezaaid in 18 97, en brachten
voort 45o specimens van de M. gigas, terwiji slechts een
daarvan terzelfdertijd eenige karaktertrekken verraadde van
de CE. Nanella en geen enkele die van CE. Larnarchiana.
Bijgevolg is het hoogstwaarschijnlijk dat de CE. Lainarckiana D. C. inderdaad een aantal nieuwe systematische soorten heeft voortgebracht. Het is daarenboven duidelijk, dat alleen een innerlijk beginsel volkomen uitleg kan
geven van de plotselinge en sprongsgewijze veranderingen
oortgebracht in het ontwikkelingsproces dat we beschreven.
b) Beoordeeling
Ziedaar in korte woorden de merkwaardige ontdekkingen van Hugo de Vries. Of nu daardoor het bewijs geleverd
is, dat er in de natuur ware overgang van soorten bestaat,
zullen wij later onderzoeken. Eenige aanmerkingen moeten
voorafgaan.
Tegen de theorie van de Vries kan ingebracht warden,
dat zij waarschijnlijk niet veel nieuws aan den dag brengt,
en dat de sprong-variatie of mutatie, gelijk hij zijn stelsel
noemt, veel gelijkenis heeft op het kweeken van varieteiten
door bloemisten.
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En inderdaad; zijn hier werkelijk nieuwe systematische
soorten ontstaan, of hebben wij maar enkel te doen met
varieteiten ? « De nieuw geteelde vormen verschillen zeer veel
van hunne stamouders, » zegt men; maar als de Vries van
verschillen spreekt, brengen zijn woorden ons in twijfel of
hier wel jets anders dan gewone schommelende (I) variatie is
waargenomen. Zelf getuigt hij dat hij zich alleen de vraag
stelde : mag ik als eisch van mijn proefneming stellen, dat
ik onder mijn oogen uit een bepaalde plant behoorlijk
afwijkende vormen zie ontstaan, welke, indien zij in de
natuur werden aangetroffen, als ondersoorten of elementaire
soorten beschouwd zouden worden.
Nu is het bekend dat men zeer spoedig van ondersoorten
en elementaire soorten kan spreken. Sommigen breiden de
diagnose eener plant zoover uit, dat men in hare beschrijving
alle mogelijke bijzonderheden opneemt, zoodat ten laatste
elk exemplaar, een soort op zich zelf wordt. Ook, wanneer
men de gemuteerde Jnothera met de oorspronkelijke vergelijkt, beide afgebeeld naar photographic achter elk der
boekdeelen, dan vraagt men zich af, waarin dan toch de
mutatie bestaat, waar hier de verandering is, die buiten het
bereik der schommelende variatie ligt. Daaruit kan men ook
opmaken, dat de srongev, die volgens de Vries hier de natuur
zou maken, niet zeer in het oog loopen, en dat wij de waarschuwing van de grijze oudheid, natura non facit saltus, nog
niet behoeven te logenstraffen.
Maar, zal men zeggen, dit alles neemt niet weg, dat we
toch hier te doen hebben met eene verandering in de vrije
natuur dat de kunstgrepen der cultuur blijven buitengesloten, en dat de nieuw gevormde typen onveranderlijk
standhouden.
Is het wel zoo zeker dat de manier, waarop de nieuwe

(1) Men zegt dat er schommel-variatie plaats heeft, wanneer
zich verscheidenheden vertoonen niet alleen in de afzonderlijke
enkellingen, maar ook merkbaar blijven in eenige nakomelingen,
en in andere niet zoo echter dat ze soms weer in de afstammelingen daarvan verdwijnen en andere verscheidenheden aan het
licht komen. Het is een schommelen der type rondom een
evenwichtstoestand.
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vormen door prof. de Vries werden verkregen, niet te
vergelijken is met de cultuur ? In de cultuur worden de
nieuwe vormen verkregen, ofwel doordat zoogenaamde kreupelvormen kunstmatig worden vermenigvuldigd, en door
zaad vermeerderd ; ofwel doordat de planten, in de meest
verschillende omstandigheden worden opgekweekt, m. a. w.,
doordat de groeikracht op alle mogelijke wijze wordt
bevorderd, en de ongewone neiging, die zich in eene of
andere richting openbaart, wordt begunstigd Welnu, gelijkt
daaraan niet eenigszins de kweekerij van Prof. de Vries ?
Zijne proeven toch nam hij op eene plant die op vreemden
bodem was overgeplaatst ; de CE nothera is van Amerikaansche
lieikomst. Naast de vindplaats, te Hilversum, was kort te
voren een kanaal gegraven ; jets wat de gesteldheid van den
bodem geheel kan veranderen.In de onmiddellijke nabijheid
lag een verlaten bloembed, dat jaarlijks tot dan toe met
sierplanten werd bezaaid. Daar was de CE nothera Lamarckiana
DC. eerst als sierplant gezaaid ; 't zaad kwam wellicht van
de bloemisten; thans begon ze weer te verwilderen : drie
veranderingen van omgeving binnen korten tijd ! Van Hilversum werd de plant overgebracht naar den Amsterdamschen tuin. Hier begon als 't ware een nieuwe cultuur : zij
werd rijkelijk gevoed en goes. verzorgd ; tegen schadelijke
omgeving gevrijwaard. Altemaal omstandigheden, die plotseling van deze planten de norm der schommelende variatie
aanmerkelijk naar rechts of naar links kunnen verplaatsen,
of, zoo er jets meer dan een schommeling ontstaan is, het
vermoeden wekken, dat de abnormale ontwikkeiing is ingetreden op de wijze der anomalieen in de cultuur en nu door
isoleering en bijzondere verzorging wordt bewaard. Het
eerste, ondertusschen, heeft de meeste waarschijnlijkheid.
Om hier een verandering, een vvijziging van de CE nothera aan te nemen, die in oorzaak wezenlijk verschilt van
de gewone schommelende variatie, daartoe zien wij volstrekt niet voldoenden grond. Hiermede schijnt trouwens
H. de Vries overeen te stemmen, daar hij met Moritz Wagner zegt : « zoolaiig geen uitwendige oorzaken van verandering aanwezig zijn, moet men ze ook niet verwachten of
aanvaarden. Zoo lang derhalve de uitwendige levensvoorwaarden van klimaat, omgeving en voeding dezelfde blijven,
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moet men aannemen dat de soorten niet veranderen. » (r)
Maar zulke verandering van omgeving verschilt toch niet
zvezenlijk van de oorzaken der gewone schommelende variatie ? Wat let dan, in plaats van rnutatie, ook van gewone
schommelende variatie te spreken ? Is de bij CEnothera waargenomen afwijking ongewoon, welnu verruim dar. de
schommelingsbreedte. Variatie of mutatie, 't is slechts een
verschil in graad. En waar ligt dan de grenslijn ?
Doch waartoe zooveel redeneering? Prof. de Vries wint
het pleit door deze eene opmerking : « Noem het variatie of
rnutatie, zooals ge verkiest, maar de nieuwe kenmerken zijn
constant, zij kunnen dus niet het gevolg zijn van schommelende variatie. » (2)
Wij bekennen volgaarne dat de variaties door de cultuur
gekweekt, geen stand houden.Aan zich zeif overgelaten gaan
de planten in den regel weer verloren : zij blijven hun
tweede natuur niet getrouw, als zij verwaarloosd worden (3).
l3ij de CEnotkera's zou dit niet het geval zijn (4). Maar zijn
de proefnemingen voldoende? Zoo hier een nieuwe natuur
is opgetreden; zoo wij te doen hebben met eene eigenschap
die standvastig is en niet het gevolg van eene bepaalde omgeving, noch van eene bepaalde grondsoort of voeding, dan
is het eerste vereischte, de plant te laten opgroeien in verschillende levensomstandigheden. Dit nu heeft Prof. de
Vries niet beproefd. Wel heeft hij de CEnothera's volkomen
geisoleerd maar dit is niet voldoende. Zijne planten hebben
hunne eigenschappen verkregen door omgeving en voeding :
deze nu zijn gebleven en het spreekt van zeif, zoolang de

(1) Mutationstheorie I, 5. 146
(2) Zie over dit alles Studien LXIII, blz. 46, 47, 48. Dl. LIX.
(3) Zonder aanhoudende zorg van den tuinman gaan niet
alleen de zaden, uit gekweekte bloemen gewonnen, langzaam
terug. maar ook de gekweekte planten zeif, hetzij bollen of
struiken
(4) Studiin. Dl. LIX, blz 156. Zoo althans staat het voor 't
oogenblik want of de oude type vroeg of laat zal uitsterven door
door inwendig afnemen van levensvatbaarheid, of door uitwendige overwoekering der nieuwe typen, is in het korte tijdsbestek
der onderzoekingen nog niet te beslissen.
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oorzaak blijft, zullen ook de gevolgen standhouden. Het
kan dus zeer goed zijn, dat de Vries te voorbarig besloten
heeft tot erfelijkheid en standvastigheid.
2.

De bevindingen van P. Wasmann. a) Uiteenzetting

Een tweede proefondervindelijk bewijs voor de afstammingstheorie werd voorgedragen door Pater Wasmann,S.J.,
die door zijne ontdekkingen in het leven der mieren en der
gastkevers een wereldberoemden naam heeft verworven.
Om dit bewijs te leveren zal hij ons natuurlijk voeren naar
zijn gebied : de wereld der insekten. Ziehier zijn stelsel in
breede trekken geschetst.
Het is een welbekend feit, dat in de nesten van sommige
mieren een aantal insekten worden aangetroffen, die niet
kunnen aanschouwd worden als parasieten of tafelschuimers,
maar die bij de mieren inwonen, met haar meeleven, door
haar gevoed worden en daarom den naam ontvangen
hebben van gasten.
Deze insekten hebben een geheel ander karakter dan de
mieren : 't zijn heel klein kevertjes, wier grootte niet boven
eenige milimeters gaat, en die behooren tot de familie der
Stahyliniden, of zwerfkevers, en onder deze bepaaldelijk tot
de A leoeharinen.
Nu zijn er twee soorten van zulke gastkevers, de Lomechusen, die zoowel de oude als de nieuwe wereld bewonen,
en de Dinardinen, welke alleen in Europa worden aangetroffen. In de laatste groep onderscheidt men vier typen :
Dinarda dentata Gray ., Dinarda Miirkeli Ksw., Dinarda Hagensi
Wasm, en Dinarda pygmaa Wasm.
Volgens P.Wasmann zou eenerzijds de Lonzechusa-groep
en anderzijds de Dinardina-groep, met hare vier typen, van.
Aleocharinen afstammen, en wel zoo, dat heden nog de verschillende Dinarda's niet alien tot denzelfden trap van ontwikkeling zijn gekomen.
Gezette waarnemingen toch en menige proeven toonen,
volgens P. Wasmann, dat de vier Dinarda-typen niet als
soorten in den strengen zin des woords zijn op te vatten,
maar als rassen,die op verschillende trappen van soortvorming
staan ; dat zij voortkomen van een en dezelfde stamtype, en
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zich aldus omgevormd en van malkander onderscheiden
hebben door aan/assing met de verschillende soorten van
mieren in wier nesten zij wonen.
Deze keversoorten behooren immers tot de zoogezegde
« vijandelijke indringers », die enkel daarom van de mieren
geduld worden, wiji zij door hen niet gevat kunnen worden.
Opdat echter een ongestoord samenleven van mier en gastkever kunne bestaan, moot tusschen beide, betrekkelijk de
grootte en de kleztr, een bepaalde verhouding plaats hebben :
bij groote mieren en bij degene die hooge, ingewikkelde
nesten bouwen, zullen steeds groote Dinarda-vormen voorkomen, bij kleinere miersoorten daarentegen en bij degene
die maar eenvoudige aardnesten bouwen, de kleinere Dinarda-soort. Waarom dat ? Wij1 de Dinarda's om niet aangerand te worden, des te kleiner moeten zijn, hoe geringer de
mieren zijn en hoe minder schuilhoeken hunne nesten
aanbieden.
Zoo is ook biologisch te verklaren de bestaande overeenstemming in kieur tusschen mieren en gasten : bij tweekleurige (zwart-roode) mieren moeten de kevers tweekleurig
zijn, en bij donkere moeten zij donker zijn.
In alle andere gevallen worden de kevers door de
mieren vervolgd en verdelgd.
Daarom nu is aan te nemen, dat de mieren eene
onrechtstreeksche teeltkeus hebben uitgeoefend, zoodat we hies
een geval hebben « waarin wij door uiterst eenvoudige, natuurlijke oorzaken de soortvorming uit een gemeenschappelijken stamvorm zonder inoeite en op eene alleszins bevredigende wijze kunnen verklaren. »
Overigens uit eene vergelijking der dierkundige en
aardkundige gegevens blijkt, dat de meest typisch ontwikkelde en verschillende Dittarda-vormen worden aangetroffen
in die streken van het Europeesche vasteland welke, na de
laatste ijsperiode, vroeger dan andere deelen vrij zijn geworden van ijsoverdekking of zee-overstrooming, en aldus
bewoonbaar zijn geworden, b. v. het Rijndal boven het
Zevengebergte, Neder-Oostenrijk, Silezie, Bohemen, enz. :
daar vinden wij dan ook dat iedere rnierengroep zijn eigenaardige Dinarda-vorm als Bast herbergt.
Daarentegen in die streken, welke door het wegtrekken
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van het ijs, het laatst bewoonbaar zijn geworden, nl. op de
Noord- en Noordwestelijke kusten van Midden-Europa en
het Centrale Alpengebied, komen het medst de mierennesten
voor, die nog geheel verstoken zijn van hun eigen Dinardagast, en slechts bier en daar een gast van een andere mierengroep bij zich hebben. (I)
Tusschen deze twee uitersten ligt een breede strook van
overgangsstreken, waar hi] bepaalde mieren Dinarda-individuen worden aangetroffen, welke nog tusschenvormen
bezitten, tusschen de goed gekarakteriseerde vormen in.
De factors, welke in deze ontwikkeling in werking
treden, zijn op de eerste plaats eene innerlijke vatbaarheid
voor omvorming, werkende in overeenstemming met eene
uiterlijk leidende oorzaak, welke niet anders ban zijn dan het
verschil zelf der mieren, in wier nesten de Dinarda's worden
geherbergd.
Hierbij zouden wij, aan de hand van P. Wasmann nog
hooger kunnen opklimmen in het verleden der gastkevers,
en aantoonen op welke wijze de Lomechusen.en de Dinardinen
ontstaan zijn uit Aleochayinen.
Er is een tijd geweest dat er wel mieren bestonden en
daarnaast ook Aleocharinen, maar nog geen mierengasten,
dus nog geen Lomechusen, geen Dinarda's. Nu gebeurde
het dat eene Aleocharine, die anders haven leeftocht zoekt
onder vergane stoffen en schimmel, to recht kwam in een
mierennest : daar kon zij wellicht vinden wat zij zocht en
desnoods, wanneer de mieren eenige vijandschap toonden,
zich in een of ander schuilhoekje verstoppen. Op den duur
nochtans werden de mieren gewoon aan dien indringer, en
lieten hem ongehiaderd komen en heengaan, zijn onderhoud
zoeken binnen en buiten het nest. Met dat alles was de
Aleocharine nog geen miereng-ast : o neen. Maar ziet wat er
gebeurde. De mieren hebben een klein voelertje of tongetje,
waarmee zij alles betasten, betrommelen of belikken. Zoo
beproefden zij dit ook wel eens op het lichaampje van de
Aleocharine en ziet : daar troffen zij aan bepaalde lichaamsdeelen een afscheidingsstof aan, die haar goed smaakte. Zij
kregen trek naar dat voedsel, en niet eene maar vele mieren
(I) Biol. Centralblatt XXI, biz. 705.
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gingen er aan snoepen, zoodat door die herhaalde opwekking de afscheidingsklier bij de Aleocharine meer en meer
afvoer bood.
Met dat alles begon zich ons kevertje allengskens te
onderscheiden van de andere, die buiten het nest bleven
onder schimmel en afval : en zoo was het ook met meerdere
broertjes en zusjes, die eveneens in het mierennest kwamen
huizen. De afstammelingen van deze belikte Aleocharinen,
brachten van hunne stamouders eene afscheidingsklier mede
die meer ontwikkeld was.
Maar de eene gunst is de andere waard. Uit erkentenis
voor de ontvangen lekkernij deelden de mieren van hunnen
kant ook wel uit hun kropje wat voedsel mede aan de
kevertjes. Dezen werden daar weidra op verlustigd en in
plaats van hun onderhoud buiten het nest te gaan zoeken,
bedelden zij het eenvoudig of bij de mieren. Dat ging echter
zoo gemakkelijk niet : hun mondje stond er niet toe, en een
lange tijd zou verloopen eer hunne monddeelen zich genoegzaam hadden omgevormd om beter het aangeboden voedsel
op te nemen. Wederom wet den deze vorderingen van het
eene geslacht overgeleverd aan het andere, en zoo ontstond
er eindelijk — na herhaalde omvormingen, na honderden en
duizenden van jaren, een eigenaardige type de Lomechusinen
— die volkomen aangepast was om bij de mieren te leven
terwiji andere kevertjes die zoo kneedbaar niet waren om
omgevormd te worden, allengskens uitstierven, of naar voorvaderlijke wijze bleven voortbestaan in het aloude stamhuis.
b) Beoordeeling
Ziedaar nu uitmuntende voorbeelden van stamontwikkeling of zoo men wil van soortverandering door evolutie.
Steunend vooral op die feiten, verklaart zich P. Wasmann
een aanhanger, — niet van het Darwinisme : dat ware eene
ongerijmdheid — maar van de afstammingsleer, die bier in
dit aangehaald feit inzonderheid gewerkt heeft door « Amikalselection. » (1) « Zoo iemand kan bewijzen, zegt hij, dat deze
feiten zoo goed of zelfs beter kunnen uitgelegd worden,
(1) Biologisches Centralblatt XXI, blz. 739.
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zonder de theorie der evolutie aan te nemen, dan zal ik
bekennen dat zij, althans in dit geval niet genoegzaam
gestaafd wordt door feiten. Zoo niet, dan kan mij niemand
euvel duiden, dat ik die theorie erken als de beste uitlegging
van feiten, die anders onverklaarbaar zijn. »
Niemand zal hem dit recht ontzeggen, en gaarne willen
wij met hem erkennen dat de afstamming van tegenwoordig
bestaande typen nit oudere typen niet alleen geen onmogelijkheid is, maar zelfs met sommige feiten in goede overeenstemming gebracht kan worden. Wij willen daarbij aannemen dat die typenvorming zich langs een natuurlijken
weg laat verklaren, zonder ingrijping van een andere macht
dan de natuurkrachten die nu eenmaal bestaat. Immers die
uiterlijke ontwikkelingsoorzaken warden toch in verband
gebracht met de innerlijke vatbaarheid, door den Schepper
zelven in het organisme neergelegd.
Maar is daarmee elke afstamming bewezen, is vooral
daarmee uitgemaakt dat goed omschreven soorten in andere
soorten kunnen overgaan, ofwel tot meerdere soorten zich
kunnen ontwikkelen ?
Om die vraag te beantwoorden dienen wij vooreerst vvel
na te gaan, wat wij onder de benaming soort te verstaan
hebben. Vele geschillen rijzen op en houden aan bij de
menschen, omdat soms onder een en hetzelfde woord zeer
verschillende begrippen worden geschoven. Een voorbeeld
dat nu voor de hand ligt door liberaal bedoelt men in,
Frankrijk iemand,die aan iedereen,aan Kerk en Staat de vrijtleid gunt om volgens zijn welmeenen en zijne instellingen
te handelen. In Belgie heeft dit woord eene bijna tegenovergestelde beteekenis : het wordt gezegd van iemand, die bij
anderen de vrijheid van handelen door alle middelen poogt
te verhinderen, die vooral aan de Kerk hare eeuwenoude
rechten wil ontzeggen. Jets dergelijks is waar te nemen,
wanneer er gesproken wordt van soorten.
Onnoodig te zeggen dat op Pater Wasmann het verwijt
van Darwisnisme niet kan vallen. Wel wordt hier gesproken
van « aanpassen aan de omstandigheden ; » ook van « natuurkeus, » wanneer hij namelijk de kevertjes tot mierengasten laat worden ; zelfs van een soort « strijd om het
bestaan, » wanneer hij de minder geschikten laat wegsterven.
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Maar men gelieve hier te letten op het geheel, en clan
verschilt dit alles hemelsbreed van hetgeen Darwin heeft
geleeraard. Want niet alleen wordt hier de scheppingsakt
van den persoonlijken God niet geloochend maar zelfs de
Yeden der mogelijke typenvorming wordt gezocht in een
ingeschaben aanleg, die in afstammelingen zich openbaart, in
al de voorzaten heeft bestaan, en zonder welke de typenvorming onmogelijk ware geweest. Al de veranderingen die
geschied zijn bleven beperkt tot louter bijkomende verscheidenheden of tot toevallige die het innerlijke wezen niet
veranderen.
De grenzen der afstamming
1. Eene gewichtige vraag nog. Hoe verre rijkt, theoretisch gesproken, de mogelijkheid der afstamming? Kan op den
duur alles uit alles komen, ofwel, is zelfs het bespiegelend
verstand in staat eene grens aan te duiden, die geene enkele
typenvorming zal overschrijden ?
Ongetwijfeld ! Het verstand kan kloven aanwijzen, die
niet overbrugd kunnen worden. Er is eene wijsgeerige
waarheid, die onverzettelijk vaststaat : de vervormbaarheid
kan nooit en op geene wijze gaan van wezensgelijkheid tot
wezensverscheidenheid. Bij alle afstamming en typenvorming moet de essentie, het wijsgecrig zoogezegde wezen, ook
in de afgeleide typen bewaard blijven. En omgekeerd, waar
men tusschen de levensuitingen van twee wezens een duidelijk wezensverschil aanmerkt, daar kan men zeggen dat
alle afstamming uitgesloten is. « In elk schepsel, zegt de
H. Thomas, ligt het natuurlijk streven om zijn wezen te
waren ; en dit zou niet bewaard blijven, zoo het in eene
andere natuur werd omgevormd. Vandaar dat geene zaak,
in een lageren natuurgraad verkeerende, kan streven naar
den graad eener hoogere natuur ... want zoo zij overgebracht werd tot den trap eener hoogere natuur, dan zou zij
hetzelfde wezen niet meer zijn. » (r) Bij die verandering
immers zouden de ouders aan hun kroost iets geven wat zij
zelf niet hadden, of liever het essentieele wezen van de
(I) Summ. theol. q. 64 a . 4.
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eerste zou verloren gaan, en een essentieel ander wezen zou
daarvoor in de plaats treden. Wij zouden dan bier staan
voor eene zuivere generatio spontanea, voor eene zelfwording
zonder voldoende oorzaak, wat terecht door de wetenschap
verworpen wordt.
Vandaar — en dit is eene gevolgtrekking welke bij alle
ontwikkelingsstelsels moet inachtgenomen worden — vandaar, dat er geen mogelijkheid bestaat om over de gaping
tusschen het delfstoffenrijk en de georganiseerde wereld een
brug te slaan : uit delfstoffen kunnen door de wetten der
natuur geen planten wassen ; hun wezensaard is geheel verschillend, Vandaar ook dat de klove niet te vullen is, en
geen overgang mogelijk, tusschen goed gekarakteriseerde
planten en goed gekenmerkte dieren. Maar vandaar vooral,
dat er geen spraak ooit kan zijn van den redelijken. mensch
door eene natuurlijke afstamming te doen voorttreden uit
het redelooze dier ; omdat in dit geval het wezensverschil
met de grootste helderheid in eenieders oog-en schittert.
Waar derhalve Dr Gunzburg beweert, dat « uit een amoeba
door duizenden, door millioenen jaren, de kroon der wereld,
de mensch ontstond », daar zondigt hij niet enkel tegen de
gegevens der wetenschap, daar verkondigt hij zelfs eene
wijsgeerige dwaasheid.
2. Bestaat echter deze onmogelijkkeid nog wanneer de afstamming beperkt blijft binnen de grenzen van het plantenrijk of van het dierenrijk ?
De wijsbegeerte zou, volgens sommigen, eischen dat uit
een lagere wezensaard, nit eene lagere natuur geene hoogere
kan voortgebracht worden. Dat is volkomen in den haak ;
daareven steunden wij zelfs op dit beginsel om te bewijzen dat onmogelijk alle levende wezens uit een gemeenschappelijken oorsprong konden voortkomen. Maar
de vraag is juist, of de verschillende groepen, klassen en
soorten in werkelijkheid een verschil van wezen en natuur
te kennen geven. Wij molten niet uit het oog verliezen, dat
het de wetenschap is, dat bet de systematici zijn, die de verschillende dieren en planten onder groepen,klassen, geslachen soorten hebben gebracht voor school- en handboeken,
om aldus in de eindelooze verscheidenheid van organische
wezens eenige orde te brengen, en de plant- en dierkunde
14
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geschikt to maken voor het onderwijs. Het kan dus best
mogelijk zijn dat eene systematische soort niet gedekt wordt
door eene wijsgeerige of natuurlijke soort. Dr Gunzburg
(blz.9) vindt een bewijs voor den overgang der soorten in het
feit dat « b.v. het havikskruid door Naegeli in 3oo soorten
wordt verdeeld, door Fries (echter) in io5 en door Koch in
52 ». En hij voegt er bij : « indien de soorten onveranderlijk
waren, dan zou elke soort juist afgescheiden kunnen worden
van de overige ». Dit sluit in geenen deele : er is hier enkel
spraak van systematische soorten, die in aantal geringer of
grooter kunnen zijn, naargelang het verdeelingsstelsel door
den geleerde aangenomen, maar die hoegenaamd daarom
niet samenvallen met de wijsgeerige of natuurlijke soort,
waardoor gelijkheid van wezensaard wordt bedoeld.
3. Hoe verre strekt zich nu de gelijkheid van wezensaard uit ?
De metaphysica kan hier moeilijk grenzen aanwijzen,
zoolang men blijft eensdeels binnen het planten- en anderdeels binnen het dierenrijk. Er zijn er dan ook die zich
afvragen, of de ontologische wezensaard niet zou overeenstemmen met de reeksen of zelfs met de klassen der naturalisten (I). De beer de Kirwan wil nog verder gaan. Hij haalt
eenige plaatsen aan uit den H. Thomas, waaruit zou blijken,
meent hij, dat voor den grooten Leeraar gansch het dierenrijk maar eene soort, eerie species uitmaakt (2). Er is hier
vergissing. In de aangehaalde teksten verstaat de H.Thomas
het woord species niet in den zin der naturalisten ; hij bezigt
het in zijne logische beteekenis, en bedoelt niets anders dan
deze waarheid, dat « animal », als genus,tweederlei species
heeft, het rationale (de mensch : die op zich zelf wederom
genus en species is), en het irrationale. Dit irrationale nu, dat
species is ten opzichte van « animal », kan op zijne beurt als
(r) Revue des questions scientifiques, 1 904. t. LV p. 154.
j. d'Estienne II est permis de se demander si les essences ontologiques des titres ne correspondraient pas a quelque chose
comme les embrancizeineuts ou même les classes des naturalistes.
(2) T. a. p1. blz. 155. B. v. Anima sensitiva in animalibus
constituit speciem, quia consideratur ut ultima forma. Summ. theol.
Pars 3a, 9. 2, a. 5. ad i.
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genus beschouwd worden, en dan heeft het velerlei species.
De H. Thomas loochent zulks niet. Elders immers besluit
hij tot de onmogelijkheid van overgang van ezel tot paard,
op grond dat zij een verschillende natuur hebben (I).
Wat daar ook van zij, zeker is, dat de wijsbegeerte hier
een groote speling toelaat : zij kan ons niet zeggen hoe groot
het getal is der oorspronkelijke stamvormen de beslissing
daaromtrent moet overgelaten worden aan het wetenschappelijk onderzoek en de ondervinding. Of liever : dat het
vraagstuk ligt op het gemeenschappelijk gebied van ervaring
en wijsbegeerte, waar natuurkenner en wijsgeer broederlijk
moeten samengaan om de oplossing te vinden. Wanneer de
naturalist met deugdelijke gronden kan aanwijzen dat twee of
meet systematische soorten of typen,volgens de bevindingen
der wetenschap langs natuurlijken weg uit eikaar of gezamenlijk van een ander zijn voortgekomen, dan moet daaruit
niet besloten worden, dat men hier te doen heeft met verschillende natuurlijke soorten, maar eenvoudig met verschillende typen, die in den grond gelijke natuur hebben, en dat
al de afwijkende eigenschappen, die men bij hen opmerkt,
uitingen zijn van den aanleg, die reeds in het oerdier aanaanwezig was : zij moeten dan ook alle onder eene bepaling
teruggebracht worden.
4. Dit alles is echter bespiegeling. Keeren wij terug tot
het gebied der feiten, en onderzoeken wij eindelijk in hoeverre de wetenschap stellige bewijzen heeft geleverd voor de
afstammingstheorie. Dat is eigenlijk de gewichtige zaak.
« Reeds in onze Gedanken zur Entwicklungslehre, zegt P. Wasmann, maakten wij den lezer daarop nadrukkelijk opmerkzaam, dat de vraag, in hoeverre wij de ontwikkelingsleer als
feitelijk bewezen aan te nemen hebben, niet van bloote
aprioristische mogelijkheden afhangt, maar veeleer daarvan,
in koeverre ons de feiten een werkelijk bewijs voor eene stamont(I) « Inest unicuique naturale desiderium ad conservandum
suum esse, quod non conservaretur, si transmutaretur in alteram

naturam. Unde nulla res, quae est in inferiori gradu naturae potest
appetere superioris naturm gradum, sicut asinus non appetit esse
equus ; quia si transferretur in gradum superioris natur, jam
ipsum non esset. Summ. theol. I. q. 63. a. Aang. d. T. Pesch S. J.
Die grossen Weltratsel, Zweiter (Schluss-) Band, blz. 236, nota.
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wikkeling in dat gebied aan de hand doen. » (I) Ontnuchterend is hier de uitkomst en het is er verre van dat « de ontwikkelingsleer alle bekende feiten heeft uitgelegd, of de opzoekingen aangetoond die tot hunne verklaring kunnen leiden, » zooals Dr Gunzburg ons (biz. 5) wil diets maken.
Behalve eenige bewezen feiten, die niet de beteekenis hebben welke de Antwerpsche geneesheer er aan geeft, blijven
wij nog altijd in het rijk der hypothese en der min of meer
aan te nemen waarschijnlijkheden. En gelijk P. Wasmann
terecht opmerkt : hoe hoogere afdeelingen van het dierenrijk
men onderzoekt, hoe minder en hoe zwakker de bewijsgronden worden ten gunste van de afstammingsleer. (2)
Stammen alle zoogdieren van een oer-zoogdier af, en
zijn alle ruggemerg-dieren ontwikkeld van een oer-ruggemergdier? Dit is volstrekt niet bewezen : en er bestaat bovendien weinig kans dat dit ooit een grondige hypothese
worde.
Zelfs is het in den huidigen toestand der wetenschap
nog niet waarschijnlijk, dat alle katachtige dieren, leeuw en
tijger, panter en jaguar, boschkat en huiskat van een oerkat
afkomstig zijn.
Wel verdienen onze overweging de feiten waardoor
men wil bewijzen dat de huidige walvisch zou voortkomen
van een dier vroeger met tanden toegerust, (3) alsook de
bevindingen van Kowalewsky, die ons huidig paard meent
terug te vinden in het Hipparion van den tertiair-tijd : (4.)
zulke feiten, die overigens nog betrekkelijk zeldzaam zijn,
willen wij wel als zwaarwichtig beschouwen zij leveren
(I) Stimmen aus Maria-Laach. LXV r ii9o3) blz. 294. Zur
Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen.
(2) Biologisches Centralblatt XVI, blz. 75o.
(3) Zie Wasmann. Zur Anwendung der Descendenztheorie
auf den Menschen. Stimmen aus M.-L. LXV (19o3 blz. 398.
Nach den sorgaltigsten Beobachtungen stellt der
(4)
Petersburger Physiologe die Reihe auf : a) P alaotherium medium...;
b) An chitherium .; c) Hipparion, und endlich d) das heutig-e Pferd.
Die Schtidelformen und Zdhne dieser vier Sippen sind freilich
nicht gleich, aber doch einander so dhnlich, dass man wohl eine
Umformung annehmen kann. Namentlich zeigt sich aber in der
Bildung des Fusses eine fortschreitende Ausbildung, indem ein
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echter nog niet meer dan een waarschijnlijk bewijs. (I) En
had men Bens te doen met eene klaarblijkelijkheid, dan zou
daaruit niet volgen dat b. v. het paard en het hipparion twee
eigenlijk verschillende soorten zijn, maar wel een en dezelfde
sport, binnen Welker grenzen eene omvorming heeft plaats
gehad.
Overigens de bevindingen der gewetensvolle natuuronderzoekers moet men niet met wantrouwen bejegenen.
Merkwaardig zijn voorzeker de waarnemingen van Hugo
de Vries en Pater Wasmann ; en zoo ooit bewijzen werden
geleverd voor de afstamming, dan is het wel door deze
geleerden. Maar welke gevolgtrekking kan men uit hunne
vondsten afleiden ? Wij hebben reeds gezien dat de mutatie
door de Vries waargenomen, waarschijnlijk niet gaat buiten
de grenzen der schommelende variatie. En de mierengasten
van den Duitschen JezuIet dan ? \Velnu, hier ook moet men
niet overdrijven. Ondanks hunne ontworming zijn de Dinardinen nog altijd duidelijke Aleocharinen gebleven en
behooren nog even duidelijk tot de Staphyliniden. Niettegenstaande de eigenaardige verandering die zij hebben
ondergaan, zijn zij nog steeds insekten gebleven, nog steeds
schild- en kortvleugelige kevers.
Verkiest men met P. Wasmann in de natuur de veranderlijkheid der systematische soorten aan te nemen, het
staat eenieder vrij ; maar volgens den huidigen stand der
wetenschap ware het roekeloos verder te gaan, en de leer van
de onveranderlijkheid der natuurlijke soorten prijs te geven.
mittlerer Zehne immer mehr hervortritt and die andern verdrangt.
Man will auch bemerkt haben, dass die fossilen Pferdezahrte
sich der Form der Hipparion-Zahne nahem. » Zie : Pesch.
Weltrathsel, H, blz. 235.
(I) v. Baar doet daarbij opmerken (Studien, S. 386:)) Dass
wir einen ThierkOrper als eine Modification eines andern ThierkOrpers uns denken kOnnen, ist kein Beweis von einer historisch
gewordenen Umwandlung, sondern nur eine Anerkennung eines
gewissen Grades von Uebereinstimmung im Bau. Man muss
sehr entschieden eine nur ideelle Verwandtschaft von einer
genetischen oder genealogischen unterscheiden. » Overigens
bij alle overeenkomst in de beenderen, kan een groot verschil
bestaan in de vleezige deelen tusschen de dieren.
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Tot die gevolgtrekking noopt overigens het schouwspel
dat de paleontologic ons aanbiedt : eene bestendigheid die
zich over duizenden en duizenden jaren uitstrekt. Voor het
ontstaan der koraalriffen van Florida, waren, naar Agassiz,
minstens 30000 jaren noodig, en gedurende deze lange
tijdsruimte zijn de koraalpolijpen onveranderd gebleven.
Aihoewel volgens Lyell de ijstijd ongeveer 224000 jaren van
ons verwijderd is, bestonden er niettemin velor dezen tijd
reeds organismen die met de huidige zeer overeenstemmen.
De Dinardinen zijn sinds de laatste ijsperiode hoogstens
zoover gekomen dat zij tot vier typen zich hebben gevormd ;
en dan is het nog te betwijfelen of zij reeds tot vaste typen,
tot systematische soorten zijn gestegen. In heel het geolo gische tijdsverloop van de ijsperiode tot op onze dagen zijn
zij niet buiten de type van kortvleugelige kevers gekomen.
Nog erger wordt het met het oog op de Loinechusinen, die
reeds vOor de scheiding tusschen Europa en Amerika bestonden, en die niettemin ondanks alle gunstige omstandigheden, nog altijd kortvleugelige Aleocharinen zijn gebleven.
Besluiten wij dat uit al die gegevens de aannemelijkheid
eener alles omvattende ontwikkeling volstrekt niet volgt.
Wel is eene gematigde afstammingstheorie aan te nemen,
zoodat verscheidene der hedendaagsche dieren- en plantentypen te beschouwen zijn als niet oorspronkelijk in den
tegenwoordigen worm geschapen ; maar de verandering gaf
enkel het aanzijn tot verschillende typen : deze bleven binnen
de grenzen der essentieele wezensgelijkheid, welke accidenteele verscheidenheid toelaat. Zoodoende zijn wij geen
verdediger der theorie, welke eene volslagen bestendigheid
der systematische soorten verdedigt ; maar ook geen aanklever van een grenzenloos ontwikkelingsstelsel. Wij houden
het noch met Linne noch met Haeckel : denkelijk zal de
waarheid, gelijk in vele andere zaken, ook hier wel in het
midden liggen.
. VAN MIERLO, SR S. J.
Brugge.

PASTORES OVIUM ^

bow- be.-

OVERLEVERING
Zijn haar is zilvergrijs en zijn aangezicht draagt de koude
wervelrimpels der teugelrnacht over zijn zelven en over andren.
Den kansel beschouwt hij als den eenigen, noodzakelijken stoel
der Waarheid en het is de plicht der menschen, tot de eeuwige
Waarheid te komen. Buiten de Kerk, bestaat er een stoflijk
leven, maar het blijft ondergeschikt, vreemd en soms strijdig
met het geestlijk. Van tijd tot tijd, hoort hij rumoer van opstand.
Dit gerucht nochtans, briescht in 't ver verschiet, lijk een dreigende zeebare, en sterft uit, voor zijn voeten, op het strand. Ook
een doffe weerklank van laster tegen zijn leering ruischt in zijn
ooren, loch zijn godsdienstig wezen ligt omgordeld met een
breeden watergracht zonder valbrug. De zegepraal der vijanden
acht hij onmogelijk. Hij sluit daarom, vol gelatenheid, zijn oogen
en zijn hert voor alles wat wereldsch schijnt en bekijkt eenigzins
met wantrouwen, sommigen zijner broeders in Christo, die
geneigd worden om den strijd buiten de oude vesting aan te
durven.
TWIJFEL
Zijn haar wordt peper-en-zout. Met rijpend geestvermogen
overweegt hij de aartsvaderlijke doening zijner voorzaten. Hij
ziet bekommerd, bier en daar, ledige stoelen staan rond den
kansel en gevoelt den vreemden drang, bij zijn yolk, naar ruimte
en de gretige begeerlijkheid naar nieuws. Bloeiende instellingen
van vroeger vallen nu aan 't verkwijnen. Een stoflijke weeldezucht welt omhoog-, lijk een zwellende overstrooming, om de
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geestlijke leefwijze te versmachten. Nu en dan daagt een donderwolk op van misnoegdheid en ofschoon de hemel, boven zijn
hoofd, helderblauw blijft, beschouwt hij schroomvallig de dreigende bliksemkrinkels. Soms, in 't diepste zijns gewetens, rijst
een angstige vraag : zal het keurslijf der overlevering genoeg
weerstand bieden, tegen 't spannend geweld ? Hij durft Been
antwoord wagen, maar kijkt uit naar jonger licht in de verte.
ANDER BANEN
Zijn leven borrelt, vol jeugdigen strijdlust. Hij voelt meer
sterkte tot eigen aanvang, dan gelatenheid onder ijzren regeltucht. Hij reist buiten zijn bisdom en rookt, in 't openbaar, uit
een meerschuimen pijp. Een wijde wereldzin behebt hem. Hij
begrijpt de schokken, die van tijd tot tijd, lijk een aardbeving,
door de gemoederen loopen. Hij zoekt de menschen op, ook
buiten de Kerk en dringt door tot in de beslommeringen van hun
stoflijk leven. Hij waant zich sterk genoeg, om Christen wezen
en Waarheid uit te breiden, evenveel met de pen, als op den
kansel. Hij vreest de ruchtbaarheid niet en bedwingt, met moeite,
zijn hertstochtelijken wrok, wanneer men hem achter de schans
der overlevering opsluiten wil. Hij is benieuwd om het onweder
te kennen, dat zijn leering bedreigt. Hij acht het onzin nieuwe
vijanden te bevechten met oude wapens en wilt redding vinden
in het uitzetten der grenzen van zijn gebied en rotsvast betrouwen
op zijn durvende werkkracht.
OM. K. DE LAEY .
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REIMOND STIJNS t in December 1905. In medewerking met
Is. Teirlinck schreef hij Arne Viaanderen. Maar hij blijft vooral
bekend om zijn Ruwe Liefde, zijn In de Ton, en zijn laatste en
beste roman, zijn Hard Labeur 't Was een realist. Hij kon platgemeen zijn, maar scherp kijken kon hij ook; en in zijn Hard
Labeur toont hij dat hij, in opzicht van taal, veel had bijgeleerd.
Er zijn fragmenten in dat werk, de processie b.v., die wezenlijk
prachtig zijn.
VAN STIJN STREUVELS verscheen Stille Avonden. Dat is nu de
bundel binnen 1 905. Streuvels wordt als een sprookjeskoning
mild met zijn schatten. En dat Lijsternest te Ingooig-hem wordt
een Vlaamsch Abbotsford.
3e

CYRIEL BUYSSE schijnt nog niet besloten het op te geven
tegen Streuvels in de renbaan naar den roem. Daar gooit
hij nu weer op de boekenmarkt een lijvig roman : 't Leven van
Rozeke van Dalen, in twee deelen. Binnen kort daarover meer
in 't « Boekennieuws. »

De groote literaire gebeurtenis in Holland voor December
1905, is de verschijning van 't eerste deel van de Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde door Prof. G. Kalif. 't Werk zal in 7 of
8 deelen volledig, wezen. Als al de bundels zoo goed zijn als de
eerste, dan hebben we aan Kalif 's Geschiedenis een standaardwerk, dat al de totnogtoe gedane pogingen op 't zelfde gebied
ver achter zich zal laten. En dat de volgende deelen voor 't eerste
niet zullen onderdoen, daarvoor staat ons borg de wetenschappelijke ernst van Dr. Kalif, die zijn verbazende geleerdheid aan
den man brengt in een echten kunstenaarstijl, en die ons al fragmenten liet zien van 't Been later zal komen, in zijn voortreffelijk
Lied in de Middeleeuwen en in zijn Nederlandsche Letterkunde van de
16e eeuw.
KAP. BINNEWIERTZ ' Letterkundige OPstellen zijn voor alle fijnproevers een livelkom geschenk. Die uit een katholieken mond
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vernemen wil, wat er in de laatste tijden in Holland omgaat op
literair gebied, en die daarover een onbevangen oordeel wenscht,
gesteund op kloeke gedachte en gekleed in keurige taal, mag 't
mooie boek van Kap. Binnewiertz niet missen.
De Studién (dl. 65 afl 3) geven weer een merkwaardige
bijdrage van P. Zeegers : De zinnelijke waarneming in de Poizie:
een overzicht eerst der geestelijke en zinnelijke vermogens die bij
het dichten in werking treden ; dan meer bijzonder 't naspeuren
van de zinnelijke waarneming; belang van 't zinnelijk element
der woordbeteekenis voor de poezie als kunst.
Vlaanderen, Jan. Ilr igo6, wordt ingeleid met een woord van
Lodewijk Van Deyssel, een platte prijsuitdeeling aan de eigen
mannen van Vlaanderen. Hoe Van Deyssel zoo'n prul kon
schrijven, en hoe die prul door Vlaanderen's redactie dan nog op
de eereplaats komt : 't is een raadsel.
In de Vlaainsche Gids geeft Pol de Mont zijn herinneringen
ten beste over zijn oud- hoogeschoolmakker Albrecht Rodenbach.
In de Gids, December en Januari, zet Querido zijn roman Een
Kunstenaarsleven voort : daar is gezochtheid, bombast zelfs, in de
beschrijvingen ; maar welk een weergalooze meester in den
dialoog Lees maar b. v. het herrebekken tusschen Ko en zijn
« moesie » : dat is eenig.
In 't Jan.-nr van de Gids, Laatste Woorden van Marcellus
Emants : een schets van aangrijpend-sterke zielkunde.
De Katholiek van December heeft een zeer fraaie bijdrage van
Kap. Binnewiertz' fijne pen over de Kleengedichtjes van Guido
Gezelle, zoo zangerig dat ze niet behoeven op muziek to
worden gezet. »
In 't Januari-nr geeft M. S. een studie over Rene Bazin, die
niet moet onderdoen voor 't belangrijk artikel over den grooten Franschen schrij ver in 't December-n r van de Fortnightly
Review.
Van Cooth schreef in 't zelfde Katholiek-nr een hoogwaardeerende kritiek over den eersten bundel van onzen Leuvenschen
dichter Felix Rutten. Hij is een dichter bij Gods gena. » Is
misschien. « de vormschoonheid van Perk in deze zangen nog
niet geevenaard, de zielestemming klinkt beter door en is edeler
muziek. »
De XXe Eeutv, Jan. 1906, brengt het vervolg van Lod. Van
Deyssel's merkwaardige kritiek over Frans Eren's werk, en ook
nieuwe « Aanteekeningen over Tooneel » (III, de Dramaturg)
van Heijermans
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In « de Literaire Kroniek » van De Nieuwe Gids, Dec. 1905,
haalt Kloos zijn hoogsten lof uit voor onzen Rodenbach en onzen
Gezelle. In 't Januari-n r heeft hij het over de e Burg-ermenschen » van den misanthroop Coenen, en over « Schakels »
tooneelspel van Heijermans.
De Hollandscke Revue, Dec. 1905, naar aanleiding van een
nieuwe uitgave van Een Hollandsch Binnenhuisje wijst nog eens
op al de deugden van Johanna Van Woude's meesterstuk.
De Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst van Verwey
wordt veel besproken. W. G. Van Nouhuys zegt zijn idee over
't werkje in Groot Nederland, Januari 1906.
- LEOPOLD COUROUBLE vertelt altijd maar voort over die
kostelijke Farnille Kaekebroeck. 't Is nu het geestig, jammer soms
laag-koddige, Manage d'Hen,nauce. Zoomin dit boek als de vorige
van Courouble is kinderlezing.
MAURICE DES OMBIAUX heeft weer een eigenaardig- boek
geschreven : Coutes d' entre Sambre et Meuse. Onbetaalbaar is die
teringlijder, die altijd maar stervend langs de straat loopt, en
waarmee men zoo'n compassie heeft « car it n'en a plus pour
longtemps. » En tachtig jaar lang is hij stervend blijven leven.

— De Fransche Academie Goncourt heeft nog eens staaltje van
haar edelen kunstzin geg-even. Ze heeft haren prijs van 5000 frank
voor 1905 toegekend aan Farrére's roman : Les Civilises. Daar zijn
stellig bladzijden in van onloochenbare stijlschoonheid. Maar
't werk in zijn geheel was voor geen anderen eersten prijs aangeduid, dan voor dien der zwijnerij.
In de Quinzaine wordt de zeer belangrijke studie voortgezet
van Can. Vergniol over de edel-ernstige romans van Ed. Rod.
MAURICE BARRES blijft altijd even fijn-geestig : getuige zijn
Voyage a Slarte, die hij nu besluit in de Revue des deux Mondes,
I Jan. In 't zelfde nr plaatst Carra del Vaux een studie over Les
Mille et une Nuits, en blijft bij voorkeur staan bij de zielkunde, die
er steekt in dit Oostersch wonderwerk. 't Nummer van 15 Jan.
begint met de vertaling van Fogazzaro's Il Santo.

Over ALFRED DE VIGNY verschijnt in de Mercure de France een
merkwaardige bijdrage van Baldensperger : Deze dichter was
pessimist omdat hij in de wereld hoofdzakelijk twee dingen zag :
het lijden der onschuld en het bankroet van de aristocratie.
— Een nieuw boek van CLARA VIEBIG : Naturgewalten. Daarin
keert ze naar heur eerste ingeving weer : naar den Eiffel, «'t land
der gebluschte vulkanen en der vurige driften.
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- PAUL HOLSHAUSEN gaat voort met op gansch eigen wijze
de beschavingsgeschiedenis te schriiven van 't Napoleontische
tijdvak : zoo verschijnt nu van hem Bonaparte, Byron used die
Britten. Hij geeft een treffend paralleel tusschen die twee geniale
verschijningen.
ERNST VON WILDENBRUCH verkeert weer in een periode van
niet te stelpen vruchtbaarheid : Das Schwarze Holz, een roman,
verhalend van een boerenrneisje, dat eerst een monster is van
vrekkigheid en van jacht naar gaud, en dan. 't slachtoffer wordt
van een andere drift : een razende liefde voor een schooner
deugniet van een onderofficier. Even daarna zijn tooneelspel :
Die Lieder des Euripides, den triomf symboliseerend van poezie en
liefde over al 's werelds gedoe. Wildenbruch is een groot
schrbver daarom juist heeft hij wat beter te doen, dan popula-riteit na te jagen met ongezond prikkelenden kost.

Na vier jaar zwijgens treedt FRENSSEN weer op voor 't
publiek, nu met een nieuwen roman Hilligenlei. Maar lang niet
zoo gezond en verkwikkend als Dorn Uhl. Frenssen, de verrukkelijke verteller, zoo rein en zoo kiesch, is niet meer terug te
vinden in dit zinnelijk boek.
In de Stimmen aus Maria-Laach, Nov.rgo5, heeft P. Baumgartner het over P. Bourget. Hij blikt terug op Bourget's bekeering zijn leven en vroegere werken waarvan hij Le Disciple
ophemelt. Hoofdzakelijk wordt de fijn zielkundige Bourget
opgevat als tegenstrever van Zola, den ruwen zielsontkenner. Jammer dat Bourget niet wijsgeerig en godsdienstig genoeg geschoold bleek om Zola ten gronde te werpen. Zijn zielkunde is
geen wetenschappelijk-onwankelbare, maar enkel een waarneming Welke in de naaste verschijnselen stof zocht tot boeiende
zieleschetsen. 't Middenpunt dezer zoogezegde zielkunde vormt
de liefde van man tot vrouw, in al haar schakeeringen toegelicht.... Op de ontleding van Un Divorce laat Baumgartner dit
oordeel volgen: « Men herleze Een Echtscheiding en men zal inzien
met welk een scherpziende opmerkingsgave niet alleen de karakters maar ook de geringste toestanden gevat en tot het levendste
levensbeeld verbonden zijn.... Toch werd hier niet verwezenlijkt
de ideale roman waarvan Bourget, dertig jaar geleden droomde,
die troosten zou en den lezer uit den modernen doolhof in een
gezonder wereld verplaatsen. In dien doolhof heeft zich Bourget
verdiept, op den weg gewezen die er uit voert, maar de schooner en beter wereld blijft hij ons schuldig.
In het Januari-nummer van het zelfde tijdschrift maakt P.
Baumgartner grooten ophef met het kunstgevoel en den fijn idea-
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listischen schrijftrant in Antonio Fogazzaro's Gedichte and Romane.
Toch hadden de Duitschers cr met zijn to vrij katholicisme den
Kulturkampf niet doorworsteld. »
- WILLIAM SHARP t 12 Dec., de vriend en kunstbroeder van
Dante Gabriel Rossetti. Hij schreef romans en g-edichten ; maar
vooral staat hij bekend om zijn levensschetsen van Shelley
en Rob. Browning ; hij bezorgde ook de schoone uitgave der
« Canterbur y poets. »
Een gevoeliger verlies nog voor de Engelsche Letteren dan
de dood van Sharp is die van den jeugdigen Henri Hanland
(t 20 Dec.) Sedert April 1894 bestuurde hij 't bekende Yellow Book,
en g-af talrijke romans uit, waaronder Grey Roses (1895), Comedies
a. Errors (1898), the Cardinal's Snuff-box (1900), die vele lezers
hebben gevonden.
In de Literary Lives is verschenen Charlotte Bronte a. her
Sisters door Cl. R. Shorter : Veel nieuwe bijzonderheden over de
schrijfster van Sarre Eyre. G. E. Mitton geeft Yaw Austen and her
Times een zeer uitgebreide levensschets over de beroemde novellenschrijfs ter.
De gedrukte katalogus van 't British Museum is verschenen : eene ware \veldaad bewezen, niet enkel aan 't Engelsch
y olk, maar aan de heele beschaafde wereld.
In the true Story of George Eliot geeft William Mottam, een
verwante van de beroemde schrijfster, de levensgeschiedenis van
de hoofdpersonen uit Adam Bede.
De Dublin Review bracht ons een prachtige studie over den
katholieken Duitschen wekker van 't begin der 19e eeuw, Joseph
Gorres.

In de Forthnightiv Review, Dec. 1905, staat een zeer waardeerende bijdrage van Andre Turquet over Rene Basin. Hij wordt
genoemd « a delicate and original writer, the friend of the poor,
and also « a fine gentleman, » a realist much bolder than might
at first be supposed, lying hidden under a garment of refined
sentiments, a wonderful landscape-painter, as clear a delineator
of human life, aiming always at an absolute sincerity of feeling
and diction, an idealist in the best sense of the word, always true
to himself. ')
- FOGAllARO brengt heel wat teweeg in de pers met zijn
nieuw boek Il Santo. Hoezeer ook een stuk diep-dringende zielkunde, is dit \verk lang niet het zuiverst katholieke wat de
beroemde en zoo sympathieke schrijver van Il _piccolo Mondo antico
voortbracht.
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GRAZIA DELEDDA, die zoo lief over haar Sardinie vertellen
kan, heeft weer een boeiend, eenvoudig-roerend boekje geschrey en : I Ginochi della Vita.

In zijn tijdschrift Il Rinasciinento geeft Gabr. d'Annunzio
fragmenten uit een treurspel la Nave en uit een Vita di Cola di
Rienzo, twee werken die eerlang zullen verschijnen. Weerom al
veel woord-klatergoud.
- GORKI 'S nieuw drama Zonnekinderen werd onlangs te Peters_
burg en te Moscou opgevoerd. De Zonnekinderen zijn de dichters
die droomen van een zich volmakende menschheid. Gorki ziet in
de toekomst niets anders dan duisternis,en hij begint medelijden
te krijgen met de dichters : ze staan hopeloos tegenover de
domme menigte, die nooit zal meewillen naar 't licht.
— De opvoering van 't ergerlijke stuk Mrs. Warren's Profession door den beroemden, maar meer nog beruchten Shaw,
werd te New-York door de politie verboden. Dat schoone
voorbeeld moest ook in Europa worden gevolgd.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
BIEKORF, Wintermaand, I,
1905.De Vlaamsche Letterkunde
in 1905: Een groei, een bloei, een
zomeroogst H. Verriest). — Pro
Patria ( Dr. E. Lauwers). — Over
pokken-zetten (Dr. A. Depla.
Mengelmai en.
Wintermaand, II, 1905. Meminisse juvat (Dr. Lauwers). -Graafwespen en graafbie'n (R.
Dumez). — St. Niklaas (Leo
Clae-ys). Mengelmaren.
Nieuwjaarsmaand, I, 1906.
De Telegrafoon Paulsen (J. Eghels). Treseke Pastors (H.
Verriest). Mengelmaren.
Nieuwjaarsrnaand, II, 1906.
Onstandvastigheid (D r Lauwers).
«Keuninksvlemsch (L.D.J.).
— Win terzicht (Theo Brakels).
Wee (J.S.). — Wiegeliederen (A.
Een Reiezichtje (J. De
B.).
J onghe). Tafelrijmen voor de
vuist G. Gezelle). -- Over den
Cederboom (P. Hyac. 0. K.).
VLAANDEREN, Dec. 1905.
De Zwijnen van Kirke (K. Van.
de Woestijne). — De kwade da gen (Stijn Streuvels). — De Ont graving (Viet. De Meijere). —
Herfstlied(K.Van de Woestijne).
Zon (H. Teirlinck). --Grafschrift (Const. Eeckels).
— Jan. 1906. In Vlaanderen
Vlaamsch (L. Van Deyssel). —
Het Uitzicht der Dingen. — Veeprijskamp I (Stijn Streuvels). —
Kleine ode aan Constant Eeckels

« LuK. van de Woestijne).
cifer » « de Oorlog » (Lod.Oni-top). Wetenschappelijke en
geneeskundige belangen(F.Sano)
* Leven en Kunst.
DE GROENE LINDE. 19C6,
De Aile Zoll iJos.De Cock).
— Vriendendood (G. Verborght).
— Victor de Meyere en Albert
Samain. (Jot. Eeckhout). — De
Zang der Verrijzenis (Jon Eeckhout). — Een Kermisavond (Jul.
Spincomville). — De Gracht (A.
Kluyskens). — Karel Van de
Woestijne (A.V.C.). — Van twee
Zusters (V.Tuyaerts). — Koppelteeken (Om. K. De Lacy). -Bloeimaand ( j . D. C.). — Cf:esarberg (H. Backaert). Avonclzon (G. H.).
at.

VOLKSKUNDE.Een Gildenfeest (H. T.). — Eenige gebruiken op het eiland Schouwen (Mj.
Dr. C. C. Van de Graft). — De
Kattenbeker te Vlaardingen (Mj.
Dr. C. C. Van de Graft). — Een
Exempel over bet Oordeel (Dr.
C. G. N. de Vooys). — Spreekwoorden en Zegswijzen over de
Vrouwen, de Liefde en het Huweb* ( A.De Cock). — De Palmpaasch in Zwitserland (Dr. A.
Beets). -- Wijnpelletje (A. De
Cock). — Volksliederen : 't Korendolleke, met zangwijze (A. D.
C.). — Een eigenaardig Mannetje in de maan.— Reliek als huisgeest. Kruiskussen als zedelijk Dwangmiddel. (Meded. van
Dr. W. Z.)
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DE GIDS, December 1905.
Kunstenaarsleven II. (Is. QuèAdo). — Verzen (Dr. P. C. Boutens). — Over den oorsprong onzer Europeesche beschaving (Dr
C.W.Vollg-raff ^ .— Het Kazerneleg-er (G. Polvliet). Wetenschappelijke metaphysica (Prof. A.
Bruyning). — Van een avondwandeling, verzen (J. Walch). —
Kunst en ambachtsonderwijs. II
Beschouwingen naar aanleiding
van het nieuwe reglement der
Rijks-academie van Beeldende
Kunsten (A. J. Derkinderen).—
De Rekening (Joh.Sebastiaanse).
Roemeensche meisjes- en
vrouwe-liederen, naar Fransch
proza van Helene Vacaresco (H.
Lapidoth-Swarth).—Dramatisch
overzicht ( Mr. J . N. van Hall) . —
Parlementaire kroniek. Bibliographie.
— Januari 1906. Laatste woorden (Marcellus Emants). — Sonetten (H Lapidoth-Swarth). —
Tafelkout, door ***. — Kunstenaarsleveu III. (Is. Querido). —
Zeven Liedekes van Maeterlinck
(Carel Scharten). — Nederland
en Belgie (Mr. W. H. de Beaufort). — Overzicht der Nederl.
letterkunde XI (C. & M. Scharten-Antink). Paedagogiek der
ervaring (Mr. J. N. van Hall),
naar aanleiding van Dr. 'Heyerman's boek « eit de Ervaring
- Muzikaal overzicht : Mozart
(Viotta). — Parlementaire kroniek.
Bibliographie.
DE KATHOLIEK, Dec.19o5.
De Messiaansche Psalmen (F.
van Etten). — Twee belangrijke
jaren uit onze Vaderlandsche geschiedenis : De Regeering van
den Raad van State en van Don
Juan van Oostenrijk 1576 en 1577
(Dr.A.Habets).— Drieerlei Neutraliteit, over 't neutraal onderd.erwijs in de volksschool (G.
Jansen).— Weerzien, een sonnet
(Felix Rutten). — Afvaart van
Venetic, verzen. (Fr. E. van Kro-

nenburg, 0. F M. ) Verrukking,
verzen (Fr. Martialis Veerwijk,
O. F. M.) — Levensbangheid,
verzen (H. Knippenberg). De
Kleen-gedichtjes van Guido Gezelle (P. Binnewiertz).
— Jan. 1906. Niobe (Dr. Jos.
Schrijvers). — Valsche Zek-erheid ? (J. Th. Beysens). — De
Onschuld van den H. Cyrillus
van Alexandria aan den moord op
Hypatia. I. Het geschilpunt, de
voornaamste bronnen, de moderne schrij vers (Dr. L.J. Sicking)
— Rene Bazin (M. S ). Herfstliederen, Kerstmis-voorgevoel,
Nieuwjaar (F.Rutten). — Eerste
Verzen van Felix Rutten (A.van
Cooth).
STUDIEN, Dl. 65, afl. 4. De
leer van den H. Clemens Romanus over de Allerh. Drievuldigheid en de verlossing (J.de Groot)
Vondel-studien IV. de Dansrei
uit den Adam in Ballingschaj5
G. Boelen). Plantenbestuiving
(A. H.). Waarnemingen uit de
planten- en insektenwer&d.
Zonder een bovenzinnelijk doelstreven, zonder eind-oorzaken,
komt men met geen uitleg klaar.»
- Dl. 65, afl. 3. De zinnelijke
waarneming in de Poezie (P.
Zeegers). — De leer van den H.
Clemens Romanus over de AIlerh. Drievuldigheid en de Verlossing (J. F. de Groot). — De
Chambord en de Monarchalen in
1873 (K. J. D.)
XXe EEUW, Jan. 1go6. Warhold, verhaal (Adr. van Oordt)
— Gedichten (Reddingius). —
Provincie en de Conferentie,
Schetsen van Frans Erens (very.)
(L. Van Deyssel(. Aanteekeningen over tooneei : III. De
Dramaturg (H. Heijermans, jr.).
William Nicholson (J. A. Idema
Greidams). Tweezaamheid
Gemeenschapsphilosophie H.
van Treslong).
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DENIEUWEGIDS.Jan.I906.
Een romantische Jong en, very
(J Reddingius) Vrede op aarde, een Kerstmis-impressie van
19o4 (J K Renshurg — Tooneelkroniek (Frans Mijnssen,. —
Verzen (Willem Kloos). — Literaire Kroniek: Coenen's Burgermenschen, en H. Heijermans'
Schakels (W. Kloos).
DE HOLLANDSCHE REVUE, Nov. 1(.05. Politick overzicht van de maand. Mededeeling over de « Runxputte » te
Heiloo : een weder-ingestelde
0 L. V. bedevaartplaats in Nederland. Petroleum-kachels,
een gevaar voor de g-ezondheid.
— Hans Knudson, de Deensche
dominee en zijn stichting voor de
opvoeding van lamme en kreupele kinderen. Karakterschets:
Mr P. Brooshooft, de Oost-Indische journalist. — Overzicht
der Tijdschriften. — Het Boek
van de Maand : Het nieuw Hamburger teekenonderwij s door N.
F. Perk. — Boekentafel.
— Dec. 1905. Politiek overzicht van de maand. — Krotten
voor menschen, arbeiderswoningen.— Kinderbibliotheek van
Nellie. — Een beetje philologie
over « haringkaken » — Wat ieder van Japan moet weten. -Karakterschets : H. G. Hirsch-.
feld, bestuurder van 't leprozengesticht in Suriname. — Overz.
der Tijdschriften. — Het Boek
van de maand : De Afstamming
van den mensch en de stamboom
der dieren, door W. Bôlsche —
De Boekentafel 0. a. Hollandsch
I3innenhuisje van Johanna van
Woude.
OP DE HOOGTE. Nov. 1905.
Politiek overzicht van October.
— De Moderne Vakfotographie
(C G. Gisp). Praatje over
Meubelen (J. van Ishoven). —
Het Japansche Huis, roman (Suze la Chapelle Roobol). Uit het
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leven der natuur Aardsterren.
(Dr. .A Ga:jeanne(en Pentrekjes
(Dr. Reiger en L. Landre). — De
Nederlandsche toonkunst van
den jongsten tijd : Joh Wagenaar
Peter van Anrooy, Cath. van
Rennes, Zweers, Pomper (H.
Rutters). De vrouw in Korea.
(slot) (A. von Schmidt auf Altenstadt).—Wetenswaardige onderwerpen : Renardtreinen (Flendrika B. van Steurs) Zweedsche
gymnastiek (Nora doemans). —
Het maandwerk van den bloemenvriend ( J. J. Hof ).
Voor
onze vrouwen : over kleeding.
— December 1905 Bijlage :
«Avondschemering» reproductie
in tweekleurendruk — Over de
Maand, die heenging L. van
Bosse . — Kees van Dongen, met
gravuren ( Tom Schil peroort).
0. Kerstnacht, schooner dan de
daegen (Causerie). - «Madonna»
reproductie naar een
Sinds licht begon te branden.
op 't duister halfrond (F. Loevestein). Heilige Nacht, muziekstukje (A. Gravin EsterhazyRossi). — Het Japansche Huis
(Suze la Chapelle-Roobol). Thuiskomst (G. Wagemans )—
Isidora Duncan, met portretten
(Is. Querido).— Uit het leven der
Natuur ( Dr.Garjeanne).— Wanneer bet vriest en sneeuwt.
GROOT NEDERLAND,Jan.
1906. Tom en zijn dorp (Traba.doeli). — Gedichten (Eden Van
Offel) Zilveren Feest (C. P.
Brandt van Doorne). — AvondGraadt van Rogstemming
gen) Uitdrijving (Carry L.Van
Bruggen(. Narcissen ( E. BergsLiteratuur : Inleiding tot
ma)
de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, van Verwey, en Huize ter
Aar, van J. R Van Stuwe (W.
G. Van Nouhu s l . — Dramatische kunst : yMej. Cornelie
Noordwal (W. G. Van Nouhuys).
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TAAL & LETTEREM, Nov.
1905. De Germaansche Saturnus
(J. B. Schepers ). — Over H aringkaken (A Beets. — De Indische
kleurlingen en hunne benamingen (F. P. H. Prick van Welly).
— Dec. 1905. Oude Nederl.
Volksboeken (P. L. van Eck,pr.)
Inperking van literatuuronderwijs (G Bolkenstein). — Over
« De Kamer in Liefde bloeyende
in 1634. (M. Kleerkooper).
REVUE DES DEUX MONDES I janv. 1906. Un voyage a
Sparte Maur. Barrês). Ligny
et Waterloo, d'apres un ouvrage
allemand (le gen. Zurlinden). —
Les Roquevillard, dern. partie
(Henry Bordeau). L'evolution
de la puissance defensive des navires de guerre, II de 180o a 1905
(M. L. E. Bertin ). — Les Mille et
une nuits (C. de Vaux). — Le peril primaire G. Goyau). — Les
Epoques de la Comedie de Mohere (F. Brunetiere). — Revues
etrangeres : Un nouveau recueil
de Contes allemands (M. T. de
Wyzewa). Chronique de la
Quinzaine, histoire politique (Fr.
Charmes).
— 15 Janv. 1906. Il Santo (A.
Fogazzaro).—Quelques enseignements de la guerre Russo-Japonaise (.3-61-1 de Negrier).—
tism e pathologique chez Stendhal
I Les Anomalies de la raison et
de la volonte (Ern. Seilliere). —
Les Faucheurs de la Mer ( Ch.de
Goffie). — Les plus anciennes
danses francaises Jos.Bedier).
Poesies (H. de Regnier; — Revue dramatique : Le Revell, Jeunesse, Le Coup d'aile (R. Doumic). — Revue musicale : Freischiitz, Miarka, les Pecheurs de
St-Jean, la Coupe enchantee (C.
Bellaique). — Revues etrangeres : Une biographie italienne de
de Carpaccio (M .T. de Wyzema).
Chronique de la quinzaine,
histoire politique (F. Charmes).

LE CORRESPONDANT. lo
Janv. 1906 La Renaissance catholique en Angleterre au 19 e s.
Manning a l'archeveche de Westminster (P. Thureau-Dangin) —
Au Congo francais : La derniere
mission Brazza (A. Britsclm
Lettres de Mgr. I)upanloup sur
la vie chretienne ( Mgr. Chapon).
— La plus courte voie ferree vers
les Indes : De Londres a Calcutta par l'Afghanistan ( A. Cheradame). — Le Phare. nouvelle
(Paul Benazet). — La politique
mondiale en Allemagne ( V.Combes de Lestrade) Un Poête
disparu : Charles Flor. Loriot
(Fred. Plessis). — Entre cinq et
six. Les Tiles de Paris. Croquis
et Impressions M Talmeyer).—
La vie economique et le mouvement social A. Bechaux A
la Lune, poesie (G. Lachelier).—
Revue des sciences (H. de Parville). — Chronique politique
(Aug. Boucher).
— 25 janv. 1906. - La Renaissance catholique en Angleterre au 19e s. : II Manning et
Newman ( P .Thureau-Dangin ).—
Introduction historique a la conference d'Algesiras ***). — A
propos d'un livre nouveau sur
«la loi Falloux (H. de Lacombe)
— Le recent congrês des catholiques autrichiens a Vienne Arn.
Muller) Christine Auberjol,
roman, I IDona Melegari). — Forces perdues (Gaston Jolivet). —
La suppression des pensionnats
chretiens et l'enseignements des
jeunes filles (Fenelor Gibon )
Balzac au theatre (Ch. M. des
Granges) — Poesies [M. de St.
Vincent Brassac).
LA REVUE. 1 Janvier 1906.
Un grand revolutionnaire italien
(Jos. Mazzini ^ . — Les Dessous
de la revolution russe i***). —
George Sand et sa fille (Em.
Fagueti. — La volonte comme
moyen de prolonger la vie (J. Fino-0,— Les pas sur les sables, V
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(Paul 1Vlargueritte). -- La Furie
(Jules Bois). - La Poesie fraucaise en igo5 (Ad. Rette). — La,
Mutualite chez les betes (H. Coupin). — Derniers romans allemands H. Paris). — Le mouvement dramatique (Gab.Trarieux)
— Faits et documents. — Analyse des Revues. — Caricatures
de la Quinzaine.
— 15 iany. 1906. L'Union hollando-belge ( E. Baie ;. — Les
Femmes ecrivains en France (G.
Pellissier). Solitaire, poesie
(Sully Rudhomme ^ . — Les dessous de la Revolution russe, fin
(***). — Les pas sur le sable, VI
(P Margueritte) — Le petit peuple d'Alger (Roney). — Physiologie de la lecture et de l'ecriture
(Michel Brealt. — Le neveu de
Beethoven ( J. Chantavoine) —
Le Theatre populaire en Espagne
(J. Causse). Mouvement intellectuel en France ( Collaborateurs
de la Revue). -- Faits et documents — Analyse des Revues.
— Caricatures de la Quinzaine
ETUDES. Jan. 1906. CEuvre
du centime du clerge — avant
prof et et statuts provisoires (Mme
Costa de Beauregard).— Origine
et l'Origenisme, suite (F. Prat)
— Le gouvernement de soi-meme
et la passion (A. Eymieu — Les
theories du Logos au debut de
l'ere chretienne ( J. Lebreton). —
A propos du congrês musical de
Strasbourg (Aubry-Gastoue). —
Bulletin d'Ecriture Sainte ( J.
Brucker).
DEUTSCHE RUNDSCHAU
Kirche u. Orgel : Eine Dorfelegie
(Holger Drachsmann). — Die
Sixtinische Kapelle ( J. Sauer). —
Ein klassisches Drama der Japaner. (A. von Janson). — Adolf
Menzel : Erinnerungen v. Paul
Meyerheim. — Altthuringer Porzellan (Wilh. Stieda). — KOnigFriedr. Wilhelms I V Briefwechsel mit Rudolf Camphausen (E.
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Brandenburg). -- Die Deutsche
Auswanderung P. Walt her). —
Neuere Franzäsische Geschichtschreibung. — Der Spitzenkragen, Skisze (Miriam Eck). — Zur
Lage in Ruszland (Th. Pezold).
— Neuigkeiten.
DAS LITTERARISCHE ECHO. i Okt. 1905 Literarische
Zukunftmusik K. Henckell ). —
Komtesse Mathieu de Noailles
(Oscar Levertin). — Wiener Novellen (Hermann Ubell). — Das
angeklagte Ruszland (Hans J.
Helmolt u. a.). — Wagner-Literatur (C. J. Glasenapp, W. Golther) — Oberst Lumpus i A. K .T.
Tielo). Hugo v. Hofmannsthal
(Alfred Jrhr. v. Berger). - Een
Fransche, een Italiaansche en
een Russische brief.
— 15 Okt. 1905. — Von der
Allegoric (Alex. von GleichenRuzswurm).— FranzOsische Romane (Erich Meyer). —
Nachlasz (Ludwich Geiger). —
Menschen u. Dichter (Carl Enders). — Kauftmannsromane (0.
Schwerin). -- Breviere (Rudolf
Presber). Een Amerikaansche,
een Tseeksche, , een Hongaarsche
brief.
— i Nov. 1)905. Theodor Fontane posthumus (F. Mauthner ). —
Stephen Phillips, de Engelsche
too n eelschrij ver 1M. Meyerfeld).
Neues iiber Stifter (Sp Wukadinevio) Aus den Tiefen des
Lebens (Franz Diederich).— Ein.
biblisches Schattenspiel (K. W.
Goldschmidt). — Die LOwen ( J.
B. Widmann). — Der neue Sudermann ( Leo Berg). — Een
Fransche, een Italiaansche, een
West-Zwitsersche brief.
— 1 Nov. 1905. Schlussel-Romane (Wolfgang Kirchbach).
Ibsens Briefe L.Berg) — Schriften zur Theatergeschichte (Paul
Leg-band). Neue Frauenromane
(Edm. Lange). -- Gedichte (Leo
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Greiner. Volksstiicke (H. v.

Gumppenberg). — Amerikaansche,Russische,Belgische,Deensche brief.
- r Dec 19o5. Schrittmacher
der Bildung (F Gregori ) . — Mario
Lapisardi, de Italiaansche dichter (0 Stauf v. d March) —
Neues von Carl Hauptmann (E.
Gerhard Seeliger) Skizzen
and Novellen (Osk. Anwand).
— Eine russische Litteraturgeschichte (Arch. Luther) — Engelsche, Fransche, Italiaansche
en Zweedsche brief.
— 15 Dec. 1(05. Der Aktschluss (C. Heine). — Neues von
Wildenbruch (F. v. Billow, 0.
Francke). - Lyrische Wanderungen (F.Gregori).— Per Deutsche Balzac (K Federn). — Familienliteratur (Rosa Mayreder).
— Engelsche, Amerikaansche,
Noorweegsche, Hollandsche
brief.
— i Jan. igo6. Vom literaririschen Messias (F.Lienhard).—
Immoralisten als Romanhelden
(C. Hoffmann). — Novellistiches
(J.Norden). —Schnee (A Geiger)
— Elisabeth von Heyking ( Jul.
Hart) .— Een Fransche, een Italiaansche, een Poolsche brief.
— 15 Jan. 1906. Erlebnis u.
Anempfindung (Ed. PlatzhoffLejeune). — Ernest Zahn, de
Zwitsersche dichter (Aug. Fr.
Krause). — Im Spiegel (E Zahn).
- Neue Schweizer Belletristik
(Conrad Falke). Schriften zur
Romantik (0. J. Walzel). — Engelsche, Amerikaansche, WestZwitsersche brief.
STIMMEN AUS MARIALAACH. 27 November 1905.
Un Divorce, v. P. Bourget. (P.
Baumgartner). — Invloed der
Inbeelding op het wassend Leven (P Bessner). -- Ida HahnHahn's Werke (P. Stockmann.)
— 1 Jalmari. Gedanken zur
Kolonialpolitik (P. Koch). --

Inspirazionslehre (P. C. Pesch).
— Materialismus u. Sozialdemokratie (P. Cathrein) — Deutschlands Glanz im finstersten Jahrhundert (P. Beissel) Die
sexuelle Aufklarung der jugend.
(P. Frantz). — Antonio Fogazzaro's Gedichte u Romane (P.
Baumgartner).
Op het Boekennieuwsvolgeneen
paar V erscheidenheden waarvan er
eene - tot ons innig genoegen de verheven roeping der huididige dagbladschrijvers door
V ersPeyen's woord en voorbeeld
toelicht.
FORTH NIGHTLY REVIEW
Dec r9o5. Europe a. the Russian
Revolution (Peerseus). - The
Foreign Policy of Germany (***)
— Rene Bazin Andre Turquet).
— The difficulties of Devolution.
— Jose-Maria de Heredia. — Mr.
Mallock on Knowledge and Belief. — The Revenal of Phrenology. — The last gift, verses
( Margaret Woods). — Nostalgia
(Grazia Deledda).
THE DUBLIN REVIEW.
Jan. 1906. St-Thomas Aquinas
and Medieval Thought. — An
Irish Election (Visc. Llandaff).
— Manning and Gladstone : the
(( Destroyed » Letters. — Leonidas of Tarentum : Ivy Berries
from the Anthology (Prof. J S.
Philimore). — Impressions of
Catholic America (Abbot Gasquet, 0. S. B.). — The functions
of Prejudice. — To the Body, a
a poem( Mrs Meynell). — The
Prcetorium of Pilate a. the Pillar
of the Scourging ( Father Herbert
Thurston S.J ) — The Letters of
St-Catherine of Siena. — Anglicanisme : Old and New (W. S.
Lilly).— The Church in France :
Its present position (Abbe Dimnet).
THE NORTH AMERICAN
REVIEW. Dec. 19o5. The Powers in Asia Lieut. Gen. von
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Alten).— Condition of the Jews in
the past and the present 1Dr. Is.
Singer) The English WomenHumorists ( Alice Meynell). —
English Idiosyncrasies, II (W.
D. Howells). — Insurance for
Workingmen (F. A. Vanderlip ).
NUOVA ANTOLOGIA
Jan. 1906. Dopo it Perdono, roDante
manzo i Matilde Sera° ).
e Santa Margherita da Cortona
(Giulio Salvadori). L'Ascensione di Francesco Vitalini (Pr.
Levi l'Italico) — A torre del
Paddiglione, versi (A Sindici). -La Moglie del Professore raccon to (L. Di San Gusto -- L'epistolario inedito di Luigi Tosti (F.
Bertolini
Seicento tragic()
(Ad. Albertazzi).
Igiene eduI
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cativa (A.di Vestea).— Ercolano
I. Dall' Osso) Filodramatiche
blasonate (Clarice Tartufari). —
Per le Cattedra di storia dell'
arte (I. M Palmarini). — Notizia
filosofica : La teoria della conozenza, di C. Guastella (Ann.
Pastore). Julio Cesare »
all' Argentina E. Corradini).
Rassegna musicale Valetta). --Il Bilancio della nostra politica
internazionale t*** ) . — Fra libri
e Reviste ( Nemi).
REVISTA CONTEMPORANEA. Dec. 1905. — El problema
de la educaciOn en Espana (A.
Morino) — La ultima obra de
GaldOs (Manuel Abril). Horacianismo (Enrique Rugent).
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Dezelfde apologetische noodzakelijkheid die in den loop der
xxe eeuw de katholieken verplichtte ook van hun standpunt uit de
wetenschappen met het geloof verwant te bestudeeren, heeft in
de laatste jaren aan de katholieke Wetenschap van het Geloof
eene nieuwe richting gegeven, die haar ten dienste van het
geheele ontwikkeld publiek stelt.
Wij zullen onze lezers zeker geen onbekend felt leeren, met
op het groote aantal tijdschriften, afzonderlijke werken of verzamelingen te wijzen, waardoor eene wetenschappelijke kennis
van het Geloof buiten de specialistenwereld aan het yolk meegedeeld wordt.
Van de verzamelingen Geloof en Wetenschap, Glaube and Wissen,
Science et Religion of tot de hoogst wetenschappelijke Biblische
Studien (Herder) en de Etudes Bibliques van P. Lagrange bestaan
er eene menigte collection van min of meer omvang, van min of
rweer gespecialiseerden aard.
Vooral in Frankrijk is op katholiek gebied de oogst rijk Het
weze ons genoeg op de zoo verspreide Pensa Chritienne, Bibliotitique de l'Enseignement ScriPturaire, Bibliothique de l'enseignernent de
l'kistoire ecclesiastique te wijzen, vier boeken ondanks hunnt.n
wetenschappelijken aard, van maand tot maand nieuwe uitgaven
beleven. Deze en meer andere kunnen met recht tegenover de
werken gesteld worden, waardoor Protestanten en Ongeloovigen
den wetenschappelijken grond doen kennen waarop zij hunne
godsdienstopvatting gevestigd meenen.
Tevens grocit gedurig het getal der tijdschriften die godsdienstkennis verspreiden, om de Apologetiek stevigen grond te
schenken. Als voorbeeld diene de Revue Pratique d' Apologitique,
een tweemaandelijksch tijdschrift vOOr een paar maanden gesticht, dat eenen ongehoorden algemeenen bijval geniet.
Om onze lezers op de hoogte dezer beweging te houden,
diene deze kroniek.
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In 't vervolg zal geregeld een overzicht gegeven worden der
volgende tijdschriften :
Revue Biblique, Jerusalem, — Revue d'histoire et de litterature religieuse, Pa rijs — Revue d'histoire ecclesiastique, Leuven — Revue Augustinienne, Parijs. Zeitschrift fur Katholische Theologie, Innsbriick.— The Catholic University Bulletin,
Washington. — Revue Benedictine, Maredsous. — Revue
Neo-Scolastique, Leuven — Stimmen aus Maria-Laach, Sciences Catholiques, Parijs. — Etudes, Parijs. Studien.
— Revue pratique d'apologetique, Parijs. — Revue apologetique. Brussel ; enz
Ditmaal kunnen -wij enkel eenige belangrijke nieuwverschenen Fransche boeken aanstippen.

H E I LI G SCH RIFT. Een onmisbaar werktuig voor ieder
die het Nieuwe Testament wil kennen, en tevens een klaar en
volledig overzicht van hetgeen de uitslagen der laatste opzoekingen ons leeren aangaande « de geschiedenis der boeken van
het nieuw Verbond », is het werk van E. Jacquier : Histoire des
livres du nouveau Testament. Tome Premier : Questions Preliminaires.
Saint Paul et ses ititres. — Tome Deuxieme : Les Evangiles synobtiques. (Paris Lecoffre 19o5 le vol. in 12 0 3.5o fr.)
Het eerste boekdeel behandelt eerst eenige voorafgaande
vraagstukken : de chronologie van het nieuw Verbond, de taal
van de gewijde schrijvers : deze schijnt overeen to komen met
de gewoon gebezigde spraak. Stijl en zinsbouw duiden aan dat
de schrijvers daarom niet bekommerd waren.
De geschiedenis der brieven van St Paulus begint met een
onderzo k over den Apostel zeif, zijne nationaliteit, zijn persoon,
de invloeden welke hij onderging : weinig van de Grieken, meer
van Rome, bijna alles van de Joodsche godgeleerdheid van den
tijd ; zijne geschiedenis tot den eersten brief ; eindelijk eenige
bijzondere vragen omtrent de brieven, en den aard hunner taal.
Volgt dan de uitgebreide studie van elk der brieven met het
onderzoek van al de vragen die daartoe hooren. Wat den brief
tot de Hebreers betreft, M J. meent dat hij wel aan Joodsche
Christenen gestuurd is. De schrijver moet discipel van St Paulus
geweest zijn, en kent met het Oud Testament, goed de brieven
van St Paulus
Van dit eerste boekdeel schreef M. Loisy (( Si ce livre a
voulu etre une excellente mine de renseignements, et n'étre jug-6
dangereux par personne, tout porte a croire qu'il realise cet
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ideal de son auteur et de son editeur. » Wij deelen in deze
meening zonder M. J. zijne omzichtigheid te verwijten.
Het tweede deel handelt over de Synoptieken.
Het bevat als een soort inleiding, de gegevens der overlevering nopens het ontstaan der evangelien, en een overzicht van
de leeringen die, mondelings onderwezen, als de bron zijn
waaruit de geboekte evangelien voortkomen.
Volgt dan eene breedvoerige vergelijkende studie van de
drie evangelien, woord voor woord samengebracht. Dit deel
heeft bijzonder veel weerde als Synopsis.
Daarna komt eene uiteenzetting van de gissingen aangaande
het ontstaan van de evangelien in den vorm dien zij nu hebben :
de school van Baur te Tubingen die den invloed van Petrus tegen
dien van Paulus plaatst ; de ongeschreven overlevering ; de
onderlinge afhankelijkheid door St Augustinus voorgesteld. en
veelvoudig gewijzig-d ; de documententheorie die ofwel menigvuldige oorspronkelijke schriften, of slechts twee, Markus en de
Logia, als bionnen der evangelien aanziet : de menigvuldige
wijzigingen dezer laatste theorie ; eindelijk de theorien die in
een enkel schrift. 't zij Arameensch 't zij Grieksch,de bron der
drie evangelien zoeken.M. J. zonder het gebruik van documenten
uit te sluiten vindt in de gesproken overlevering de bijzonderste
bron.
Aldus voorbereid, krijgt de lezer eene systematische studie
der drie evangelien, opvolgelijk ; en het boek eindigt met een
overzicht van den toestand der texten en de textcritiek van eenige
bijzonder moeilijke brokken.
L. D.
* *

Nuttige boeken worden verspreid, die de Evangelien beter
doen verstaan ; in de eerste plaats moet vermeld worden Mgr.
BATIFFOL ' S week L'Enseignentent de Jesus ixxvi — 3o3 pp. — fr.
3.5o — Bloud, Paris igo5.) De eersteling van eene verzameling
gewijd aan schriftuurstudien Bibliothique de l'Enseignonent scripturaire.
In den aard van Etudes sur les Evangiles (Rose) opgevat,
geeft B. hierin achtereenvolgens een zevental studien, die samensmelten tot een geheel, met een apologetisch doel. De grondgedachten die uit de leering van Jezus opwellen heeft de rationalistische schrijver J. B. Weis niet begrepen : ze staan toch
duidelijk in de synoptieke evangelien. Nieuwe voorschriften
worden bij de oude wet gevoegd, de broederlijke liefde muet de
volbrenging der wet bezielen tKa.p. II L'Enseignement de Jesus et la
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loi). De idee van God en de betrekkingen tot God worden
volmaakter in de innige gemeenschap van elke ziel met God, een
ware vader (K. III La fiaterniii de Dieu.) De rechtvaardigheid
wordt hervormd : het Oude Verbond vermoedde al de innerlijke
hoc danigheden niet die Jesus aan zijne volgelingen opleg-de :
Jezus leeraarde dat de herschapen mensch eene vurige liefde . tot
God moest koesteren, gepaard met ijver, steunende op betrouwen
en onbaatzuchtigheid, overheerscht door bet ootmoedig besef van
eigen nietigheid, en de overtuiging- dat men niet volmaakter is als
anderen. (K. IV L'dme et l'honzme nouveau.) Polemisch zijn de overblijvende kapietels Jezus werd door den dood niet verrast, hij
vorschte niet een nationaal, imminent rijk na : zoo J. B Weis.
Omwenteling wil Hij in de geesten teweegbrengen en aldus Gods
heerschappij over de zielen vestig-en : daarin zag hij het begin van
het rijk van God, dat volkomen -verwezentlijkt zal worden in bet
hemelrijk. (K. V Le royaume de Dieu.) Jezus bedroog zich niet in
den aard en de toekomst van het rijk Gods, even zoo min als in
zijn eigen wezen. Hij zelf leeraarde van zich zelven dat hij, de
dienaar van Jahwe (vlg Isaias.) het menschenkind (vgl. Ezechiel:
Mitts hominis) eene taak kwam vervullen, tot dewelke God hem
besteed en gezalfd had ( Messias Christus.) de kruisdood had
hij ook voorspeld. En toch verborg hij niet ,gebed van Jezus tot
zijnen Vader) dat hij op eene gansch eigenaardige wijze God
zijnen vader mocht noemen jfilius Deb (K. VI Jesus luz meme.)
Als rechter eindelijk zou hij niet aanstonds na zijnen dood terugkomen (K VII L'avenir.)
Her eerste kapittel : La mithode d'enseignement de Jesus. Het is
eene studie op haar eigen, de prachtigste voorwaar. In de
prediking van Jezus heerscht eene groote verscheidenheid : soms
legt hij eenen text der gewijde boeken uit, soms leeraart hij eene
zedespreuk uit de overlevering gelijk de rhabijnen; soms neemt
hij eene kleine omstandigheid te baat, om in hyperbolischen
vorm, eene treffende waarheid voor te stellen ; maar nergens is
hij zoo onovertrefbaar als in de parabelen die hij gebruikte om
aan het yolk, de armen » te spreken In de parabelen immers
sprak hij tot de verbeelding, vvist voor den geest der toehoorders
de weelderige natuur van Palestina te hertooveren : hun het
joodsche y olk (phariseers, publicanen, samaritan en. priesters, rijken, armen te doen beletten : hun hunne gewoonten ,hunne feesten,
te herinneren. Rome zelf en hare dwingelandij spookt dikwijls
in die tafereelen : en die beelden droegen zedelessen die zich
diep in het hart prentten. Na predikingen als die der zaligheden,
spraken aan de discipelen de daden van hun alledaagsche leven
van die verhevene gedachten.
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Het boek van B. is geen wetenschappelijk boek als de
« Etudes sur les Ev. ,) Het is veel meer een vulgarisatiewerk,
Bewijzen vindt men er niet in. Door de vergelijking der
citaten alleen rijzen de gedachten op. Een voorbeeld : Jezus
noemt zich zelf : « filius hominis » ; op dezelfde wijze noemt
God den propheet Ezechiel : « filius hominis » : in dit laatste
geval beteekent de benaming : lid van het menschdoin, menschenkind. Jezus zal door deze gedachte zijne menschelijkheid
hebben willen vooruitzetten. — Diezelfde benaming nevens
eenen text van den Apocalypse van Henoch geplaatst (Et. sur
Ev.) zou de beteekenis van Messias krijgen daar spreekt B.
niet van. — In den zin van de prophetie van Daniel zou de
« filius hominis » zoon van God beteekenen : B. haalt de verzen
van Mt. (xxxv 3o; xxix, 64) waar eene klare zinspeling op den
« filius hominis » van Daniel staat, nog niet eens aan.
De studie is dus onvolledig ? Daarom niet, want dat de
benaming « filius hominis » noch met Henoch, noch met Daniel
moet vergeleken worden is eene critische studie die in wetenschappelijke werken gevonden wordt. De besluiten slechts van
die boeken worden hier treffend voorgesteld in het eene of
andere voorbeeld (vgl. K. V, VI. met Vt. sur Ev., Fils de
l'homme, Fils de Dieu ; B. volgt gedurig Rose : zonder het te
zeggen blz. 194 resumeert hij Rose blz. 164 seqq. : zie ook hoe
Rose al de texten zorgvuldig verzamelt en de woorden etymologisch verklaart). Eene aanname dat B. niet heeft overgenomen
« Et. sur Ev., » is dat de benaming : « filius hominis » op Daniel
zou terugwijzen : in nota verwijst hij naar den schrijver die zijn
stelsel bewijst. Elders noteert hij zelf niet in welke schrijvers
hij geput heeft.
B. gaat kritischer te werk in het laatste kapittel In de aanspraak van Jezus over het laatste oordeel zal hij bepalen vat
door Jezus niet gezegd is geweest in die omstandigheden : en dus
toe te schrijven aan de opstelwijze of den opsteller : (tradition
redactionelle). 1 0 Vele woorden van Jezus hebben geene betrek
king met het laatste oordeel en werden dus in andere omstandigheden gesproken. 20 nit de vergelijking met Lc. blijkt dat vele
woorden van de verwoesting van Jerusalem moeten verstaan
worden. 30 B zou persoonlijk genegen zijn te gissen dat de
beschrijvingen door de Evangelisten met beelden uit de proJ. B.
pheten zijn versierd.
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De verzameling Pensie thritienne, Textes et Etudes, (Bloud,
Parijs). bevat eenen haast volledigen kommentaar van het
Nieuwe Testament :
V. Rose, 0. P : Evangile selon S. Marc, trad. et commentaire.
Evangile selon S. Mathieu, trad. et comment.
Evangile selon S Luc, trad. et commentaire.
Les Actes des Apotres.
A. Lemonnyer, 0. P : Epitres de S. Paul, 2 vol.
Th. Calmes, SS. CC.: Epitres Catholiques. Apocalypse.
In de verzameling Etudes Bibliques, (Lecoffre, Parijs,1 verscheen :
Th. Calmes, SS. CC. : L'Evangile selon S. Jean. — fr. 2,50.

GELOOFSLEER — De leering en de handeling van Jezus
en de Apostelen, het geloof der eerste Christenen, ooggetuigen der Veropenbaring stelde voor de beginnende kerk eene
menigte vragen : Hoe dit alles samen gebracht en verstaan ?
Het antwoord te vinden op die vragen, de nieuwe problemen
op te lossen die het antwoord deed oprijzen, is het werk der
godgeleerdheid die aldus de dogmatieke stellingen opmaakt
waaraan de overheid de kracht van geloofspunt toekent.
Die bewerking van de gegevens van het geloof nagaan tot
den staat waarin zij zich bevonden ten tijde van het concilie van
Niced, is de taak van M. Tixeront geweest in eene bijdrage tot
eene volledige Dogmengeschiedenis : Histoire des dogma. I La
theologie atitinicienne. (Paris, Lecoffre 3 e edition 1906, I vol. in- i20
fr. 3.5o )
In een eerste deel beschrijft hij de staat van de Greco-Romeinsche wereld en het Joodsche midden waarin het Christendom ontloken is, en de bloote prediking van Jesus en de Apostelen. Dit doet ons den grond kennen waarin het Christendom
gezaaid werd en de zichtbare eigenschappen van dat zaad.
Waar het wortel schoot, hoe de plant tot een bloem groeide,
takken vormde of dood hout verloor, toont ons het vervolg.
Het weinige dat wij van het geloof der eerste eeuwen
afweten wordt behandeld in de studie over de apostolische
Vaders bij dewelke nog omtrent geene systematisatie voorkomt.
De ketterijen van de 11 e eetiw dwingen de kerk haar geloof
te onderzoeken terwijl de aanvallen der Heidenen en Gnostieken
de Apologisten den redelijken grond van het geloof doet bewijzen. Tusschen hen verdient St-Irenaeus eene bijzondere
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plaats om den invloed die zijne gedachten, (goede en slechte)
uitgeoefend hebben.
De eerste twee theologische stelsels zijn die van Clemens
van Alexandria en van Origenes in het Oosten.
In het Westen vinden wij de christologische twisten der
en me eeuw de stichters der latijnsche godgeleerdheid Hippolytus, Tertullianus en Novatianus. Daar wordt dan de studie
meer beperkt op de boete en het doopsel.
In het Oosten wordt Origenes door eene gansche reeks
godgeleerden opgevolgd die van hem afhangen, 't zij dat zijne
gedachten ontwikkelen of ze bestreden.
Ten laatste spreekt M. Tixeront van de Oostersche ketterijen, Adoptianisme en Manicheisme, en de Westersche godgeleerden, Arnobius, Lactantius, Commodianus, die het concilie
van Nice5, voorafgaan, en sluit met een algemeen overzicht van
den staat der gedachten op dit gewichtig oogenblik.
De gedachtenontwikkeling der eerste godgeleerdheid wordt
op deze wijze in haar geheel weergegeven. Degenen die de geschiedenis van een bijzonder punt willen opzoeken zullen in
eene analytische tafel den weg aangeduid vinden.
Het boek van M. Tixeront is alzoo, benevens een volledig
overzicht van de eerste dogmenontwikkeling, een kostbaar
werktuig dat bij de studie van bijzondere vragen, onmisbare
L.D.
inlichtingen geeft.

Een bijzonder punt van dogrnengeschiedenis behandelt de
E. H H. COUGET in zijn werk : La Sainte Trinitê et les Doctrines
antitrinitaires. (Paris, Bloud & Co, 1905. 2 bkdln van elk 64 blz.
in 80 . Science et Religion).
Dit is een schoon en degelijk werkje, dat ik geerne aanbeveel. Het getuigt van belezenheid en geleerdheid. Met zorg opgesteld, met nuttige wenken en opmerkingen verrijkt, strekt het
ter eere aan de verzameling waarin het verschijnt.
Steunende op de grondige studien van Schwane en Bardenhewer, van den « Dictionnaire de theologie catholique » en van
menig andere, wil de E H. Couget de geschiedenis afschetsen
der geloofsleer nopens de H Drieienheid, en daarom ook de
verscheidene dwalingen doen kennen Welke in den loop der
eeuwen dit geloofspunt bestreden of verdraaiden.
In 't eerste deel beschouwt hij de leering in de apostolieke
tijden, bij de H. Vaders ve5r de kerkvergadering van Niced (325),
in den strijd om het woord Zi.woOcrios, tnedezelfstandig ; in het

THEOLOGISCHE KRONIEK

229

tweede, de leering over den H. Geest, zijne godheid, zijn
voortkomen uit den Vader en den Zoon, en eindelijk de verhandelingen van den H. Augustinus en van de groote middeleeuwsche meesters der school, voornamelijk van den H Thomas.
Wie begeert te weten wat men in de kerkelijke geschiedenis
modalisme, subordinatianisme, arianisme, macedonianisme
noemt, wie wil vernemen wat iedere kerkvader, wat de uitstekendste godsgeleerden in de middeleeuwen aangaande de H. Drieeenheid geschreven hebben, leze deze boekjes ; hij zal er een
bondig onderwijs in vinden.
Hier en daar, in 't laatste deel, is er wat aanvulsel, maar
nog zijn het nuttige stukken, b.v. de verdeeling van St. Thomas'
Summa theologica. Lofweerdiger ware het geweest het eerste deel
« La Ste Trinite dans le N.T. » sneer uit te breiden. Het is immers
de grondvesting van al bet volg-ende ; het geeft het veropenbaarde
woord Gods. in latere eeuwen uit te leggen en te ontwikkelen,
niet te veranderen noch te misduiden. In plaats van naar de H.
Boeken enkel te verwijzen met de opsomming van eenige uitdrukkingen als in eene inhoudstafel, ware het noodig geweest
de aanhalingen voluit mede te deelen, ze te ontleden, en de
leering ervan ten minste zoo breedvoerig als die der kerkvaders
aan te stippen.
Het schijnt wel door verwarring van den Paus Dionysius met
den gelijknamigen bisschop van Alexandria, dat het aanwenden
van het weldra katholiek geijkte woord 6,u,00Oo-toc genes reeds
toegeschreven wordt ibd I, b1.32,36). Men kan immers vas tstellen
dat de 1 aus in zijnen brief (bl. 29) bet woord niet gebruikte, alhoewel hij het begrip gaf, en dat de bisschop (bl. 3o), in zijn
-weerschrift, uitlegt waarom hij het woord niet opnam.
Met den schrijver (slot) ben ik het eens om te denken dat
alles betreffende dit verheven en ondoorgrondbaar mysterie gezegd is, wel te verstaan in zijn eigen beschouwd, niet in zijne
geschiedenis. Maar men zorge wel de groote leeraren, de
Vaders en oude scholastieken, te rade te gaan, 't Is ten schade
van het geloof dat sommigen de leer der relationes of verhoudingen tusschen de goddelijke personen, verwaarloosd hebben.
Zij is noodig om de eigenschappen van den Vader, den Zoon en.
den H. Geest eenigszins te verklaren. Het was een heerlijke gedachte met een kort begrip der katholieke leering naar den H.
Thomas het werk te voltrekken en te bekronen (bd. II, bl. 49einde).
Dr A. M. VAN KERSBEEK.
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De nieuwe verzameling Textes et Documents, (Picard, Parijs,)
bevat tot heden :
T. I. S. Justin : apologies texte gr. et trad. fr. — fr. 2,5o.
T. II. Eusêbe : Histoire ecclesiastique. 1. I-IV. — fr. 4.
T. III. Tertullien.
In de verzameling Etudes de thilosolhie et de critique religieuse
(Bloud, Parijs,) verscheen. :
A Nouvelle : L'autheaticite du 4me Evangile et la these de
M. Loisy.
A. De Lapparent : Science et Apologetique.
Batiffol : Etudes d'histoire et de theologie positive, 2me serie :
L'eucharistie, la presence reelle et la transsubstan
tiation. (Lecoffre, Parijs, fr. 3,5o.)
Vacandard : Etudes de critique et d'htistoire religieuse. Lecoff re
Parijs, fr. 3,5o.)

11. 41. BOEKENNIEUWS 11. 41.

STILLE AVONDEN van STIJN STREUVELS. Uitgaaf : Meindert
Boogaerdt Rotterdam. — Prijs : ingenaaid 2 fr. — gebonden 3 fr. — 17 4 blz.
De lezing van dit boek heb ik met een levendig genoeg-en
doorg-emaakt. Zoo we het onlangs verschenen « Open lucht ), van

onzen Westvlaamschen novellistuitzonderen,moesten we,telkens
hoofd-schuddend bekennen dat zijn verhalen ons niet volop
bevredigden om hun min of meer fatalistisch karakter. Met
de verschijning van zijn eerste werken hebben de critici hierop
druk nagewezen en heel bescheiden den wensch uitgedrukt
indien hij nog meer boeken hun te lezen geven mocht, toch niet
langer te moeten betreuren dat ook zijn proza de strooming van
het huidig letterkundig realisme en levensdroefheid zou blijven
medegaan. Reeds getuigden Streuvel's eerste schetsen dat zij
door de sombefe kunst der Russische schrijvers sterk beinvloed
waren en zijn vooringenomenheid met deze mannen — die anders
een heel voorname plaats in de wereldliteratuur der laatste
tijden verdienen — had hem met hun goede ook hun slechte
hoedanigheden laten opnemen. Me dunkt dat we het nu luidop
mod; en uitjubelen : Stijn Streuvel's « Stille Avonden » is niet
slechts heel fijn maar ook blij-makend kunstwerk ! Dit mochten
we reeds zeggen over zijn « Open lucht » maar nog beter over
zijn Stille Avonden.
Dit boek bestaat uit vijf schetsen : Een lustige begraving,
Honorieneke, Zomerdagen op het vlakke land, Zonneblommen,
Ingovghem. Dit boek, is een boek van herinneringen. De schrijver
slaat een terug-blik op zijn letterkundig levee en wekt de typen
uit zijn vorige boeken voor zijn verbeelding weder op : alzoo
doet hij in de eerste twee stukken. In de andere drie schrijft hij
neer wat hij op zijn wandelingen door zijn West-vlaamsche streek
gezien heeft Daarom juist zijn het Been verhalen, maar herinneringen die we van hem hier krijgen daarom is hij hier — in
tegenstelling met zijn andere werken — volop subjectief. Vreugde
en kalmte liggen op deze bladzijden uitgespreid en doen den lezer
zacht aan. Als motto schrijft hij vooraf het woord van H Gorter :
« Laat ik nu denken hoe dat alles was », van Goethe : « Zierlich
Denken and siisz Erinnern ist das Leben im tiefsten Innern
verder : « Le passé a ses mirages », de spreuk nit den Ecclesiastes : « Als honing aan den smaak zoo zoet is uw geheugen
aan mijn hart verder nog het vers van Shelley : « I love all
that thou lovest, spirit of delight » en voor zijn laatste schets
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Ingoyghem — Onze kunst is het verbeelden van ons eigen,
innige voelen ».
Hier heeft Streuvels zich wederom getoond als een meester
in de beschrijvingen. Hoe aangrijpend-waar, hoe typisch-juist
weet hij de zee en de streek van West-Vlaanderen of te schilderen ! Nog nooit misschien heeft hij het mooier gedaan dan in
dozen schetsen-bundel. In zijn stuk « Ingoyghem » verhaalt hij
hoe hij voor den dageraad nog gaan wandelen is in de vrije
natuur om de schoonheid van den morgen te genieten. Zooeven
is de zon gerezen. « Van de hoogten golven de lijnen allenthenen nerewaards — de wabberende heuvelneggen —; ze deinen
in zachte glooiing, ze klimmen weer, ze kruisen, maar zoo lenig
net geteekend nu tegen 't blauw van de lucht, loopen de lijnen
als de sierlijke zwier van de vlugge zwaluw. Het land — zie
hoe kaim de koepeling van 't geluchte er geappeld in zijn roze
wolkjes boven rondt als een hoog gewelf — het land is een
geirnde lusthof, een tapijt in wabberende vouwen dat opblaast
onder een spelenden wind ; een zee in rust, een zee van hevig
groen — de velden, de vruchten, het blond van de koorns erin
als rilde pluimen. Het veld ligt geperkt en gevloerd in duizendmalig getintel en die ingroene zee bier voor ons — het holde
vlak — wemelt uit in de verte naar zachtere onduidelijkheid die
uitsrnelt en eindigt in een ommekring van teeder blauw waar de
heuvelbarmen verglijden in de wolkenbergen van de lucht.
Wend nu den blik langs hier, naar de schoonheid hier van
nabije heuvelhoogte. Heb je hem gezien, den molen ? dan stond
hij er roerloos op de schans voor ons als een levenlooze hardheid in 't doodsche nachtdal, en nu is hij plots aan 't wieken
gegaan, hij leeft de morgenwind blaast in de zeilen Daar
voert de boever zijn peerden naar 't veld — ze dansen — hoor
de bellen rinkelen op den dansenden tred. De kleine koeier,
ginder ver, van 's morgens galmt zijn vroolijkheid — zijn zwepe
drijft de kudde koeien ; bij elken zwaai van zijn arm, boor het
galmen en weergalmen en zijn schreeuw gaat onbeschroomd,
stout door 't nuchter van de lucht. De koeien loopen wild en
haastig en de kleine jongen, hoe onbezorgd, hoe gerust loopt
hij er neffens, hoe bezig en hoe vlug I Onze ooren zijn het roerende geweld der vog-elzangen reeds gewend Daar klinkt het
eerste klokje op gindsche torentje zacht als een liedje gaat
het.— en nauw heeft het opgehouden of ginder, daar en overal
het zilveren beieren van ongelijke klokjes. Kunt gij tellen daar
ze verzaaid liggen voor ons over heel de streek, de dorpjes ? —
De trippeling klinkt in het eerste zonnelicht en het licht zelf
klinkt als blijde trippeling die den dag inluidt over de wereld ».
Zooveel plaatsen uit dit boek zijn even schoon ; ik heb
afgeschreven wat mij bij 't openslaan der bladzijden onder de
hand viel. Maar na gezegd te hebben dat, volgens mij, zelfs elke
jongeling — die ernstig is — « Stine Avonden » gerust mag
lezen, moet ik ophouden den lof te spreken « qui ne sut se
D. v. M.
borner, ne sut jamais ecrire
HET HOOGLIED VAN SALOMO, verlicht en versierd door
B. A V. D. LECK en P. J. C. KLAARHAVIER. Uitgegeven te
Amsterdam, in P9o5, bij W, Versluys en gedrukt te Utrecht
bij Versluys en Scherjon. (Gedrukt op 250 genummerde,
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en door de saamstellers nageziene en geparafeerde exemplaren. Prijs fl. /o)
Een genot is het zulk een prachtwerk, blad voor blad, met
teere vingeren te mogen openleggen ; een genot om die origineele lettertype, statig-sierlijk, over de groote, zware, breedrandige bladen, statige regelen uitlijnend; een genot om de
verluchting, sober-slank en bezield door de poezie van Israels'
tempelbouwer, den hoogen zin van zijn mystischen liefdezang
svmboliseerend, dof van tint, grijs, zoo de druk, als de verlichtiug : gene naar 't bruin-g-ro, ne toe, deze naar 't bruinroode ; een boek van eerbied en van geheimenis : het boek van.
't liefdeleven van bruidegom en bruid, voorbeeldend het liefdeleven van Christus en zijn Kerk.
Hoog was het trachten der kunstenaren ; hun taak een
zware. Geen Nederlandsch boek weten we, dat, prachtwerk,
in gelijke mate voldoet al dit Tek-st, druk, papier, band, formaat, 't vormt alies een geheel, zoo uitstekend dat het de moeilijksten zal bevredigen. Stijl zit er in, in dit geheel : rien ne
clestonne.
Zoo is 't ook niet mogelijk nit het boek zelf het dubbelauteurschap \vaar te nemen en hoe de samenwerking geschiedde, — de titel iaat het in 't midden, — blijkt alleen uit
den toelichtenden prospectus : door B A. v. d. Leck werden
ontworpen en op steen geteekend de twintig figurale en negen
ornementale verlichtingen; door P. J. C. Klaarhamer werden
ontworpen en gelithografeerd tekst en linnen band.
Ten voile welgeslaagd dan snag ze heeten, deze koene
poging om een sierboek samen te stellen, in al zijn bestanddeelen harmonisch geordend, en geboren uit een edelen geest
van reartie tegen de gangbare op vatting van boekversiering,
mechanisch al te vaak, en bloed- en zielloos.
S. v. H.
P. J. VAN MALSSEN Jr. Nieuw Duitsch Woordenboek, bewerkt naar de nieuwste bronnen en nieuwe spelling. Antw.
de Nederlandsche Boekhandel.
Drie afleveringen zijn tot hiertoe verschenen. Duidelijke
druk, goedverzorgde stoffelijke uitvoering, treffen op 't eerste
zicht. Ook de naam van den bewerker is een aanbeveling. Zijn
werk over Het Leven der Taal ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1900) heeft hem gunstig bekend gemaakt, en het is mede een
titel ter aanbeveling dat hij een der inedewerkers was aan Van
Dale's groot Woordenboek der Nederlandsche taal.
Veel beknopter dan het Hoogduitsch-Nederlandsch en,
Nederlandsch-Hoogduitsch Woordenboek van Sicherer en Akveld (Leiden, D. Noothoven-van Goor), heeft het in sommige
opzichten die beknoptheid er op voor, en daarnaast het voordeel dat het bewerkt is naar de nieuwe Duitsche spelling In
hoeverre de bewerking zal beantwoorden aan de beloften van
het prospectus willen we onderzoeken wanneer het werk nog
wat vender zal gevorderd. zijn. Er moeten immers /o afleveringen verschijnen (tegen i fr. elk), en het geheel zal zoowat rioo
biz. bedragen. Uit het prospectus nog dit pear aanhalingen vooralsnu :
« Het zal een Practisch Handboek wezen, i.vaarin zonder tot
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in 't oneindige of te dwalen, de verschillende beteekenissen met
korte voorbeelden worden toegelicht. Daaruit zal tevens blijken
het gebruik van datief, accusatief, enz. Wat zeker velen niet onwelkom zal zijn. Bij de zelfstandige naamwoorden vindt men behalve het geslacht, ook aangegeven den genitiefvorm (natuurlijk
niet bij de vrouwelijke;, den meervoudsvorm en het verkleinwoord; daarna komen de beteekenis en de voorbeelden. Aan de
bijvoeglijke naamwoorden zijn de trappen van hoedanigheid alleen
opgegeven als zij umlauten of umlauten kunnen. De hootdvormen
van de vervoeging der werkwoorden komen in een tabel achter het
eerste deel corn ruimte te sparen) » —
Volledig gebonden zal het werk fr io 5o kosten, en bet
geheele werk belooft men ons volledig binnen een jaar — Fiat !
zoodat we dan eindelijk een niet te duur en handig Duitsch
woordenboek bezitten, dat gerust voor schoolgebruik bij meergevorderden, en voor studeerenden mag aanbevolen worden 1
K R.
G. VAN POPPEL. — Modern Handelsduitsch. Handboek voor
practijk en studie. Afl. i-8. Rotterdam G. Delwel ( fl. 32 afl.)
Reeds hebben wij onze ingenomenheid betuigd met dit
werk, dat in afleveringen van 32 bladzijden verscbijnt, en berekend wordt op ongeveer Boo bladzijden wanneer het voltooid
zal zijn. Acht afleveringen zijn thans verschenen, het werk is
gevorderd tot bladz 256, en tot de letter L (last). — Het oordeel
van den heer B. W. Speekman, in afl. io van Lectuur, naar aanleiding van de zes eerste afleveringen, luidt niet minder gunstig.
« De samensteller verricht een taai werk, luidt het. « Van veel
vlijt, van een gelukkige keuze uit het geduldig verzamelde materiaal getuigt elk artikel. En, wat zelden gebeurt, de reclame
des uitgevers op den omslag zegt te weinig. Niet slechts in vijf,
zes, zeven, maar soms tot in twaalf, dertien verschillende beteekenissen wordt een woord gebruikt in den zin waarin het
thuis hoort. En deze zin is altijd aan het levende gebruik ontleend. Vooral hierin ligt m. i. de verdienste van dit handelswoordenboek boven zoovele andere.» En na nog eenige beschouwingen meer, besluit de recensent, dat men het hierover eens
zal zijn, dat het boek van Van Poppel, de varmste aanbeveling verdient, — een besluit dat verdere uitweiding van
onzentwege voorloopig overbodig maakt.
P. R.
RITTER GEISBRECHT, der Held von Amsterdam. Eine
Dichtung von ALB. FUHRMANS. Verlag von Jos. Alberts,
Heerlen (Holland). Prijs : fl. 1.4o of fl 2.40.
Uitwendig een fraai boeksken met gulden snee en een
gulden prent op den smaakvollen rooden band -- deze prent
voorstellend een grooten, struischen ridder, van onder tot boven
in staal gekleed en in beide vuisten een sterke speer gekneld. de
wacht houdend bij een breed water vol booten en een stad met
kasteelen en huizen aan den overkant.
Inwendig : 26o bladzijden goed papier, waarop in vierregelige stroofjes het leven en de werken bezongen worden van.
Gijsbrecht Van Amstel, niet alleen het einde van zijn heer-
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schappij, zooals bij Joost Van den Vondel, neen, geheel zijn
}even, zijn cc ganzes Wirken », van den opbouw der stad af. « Es
ist ein Wirken, reich an Arbeit und Erfolg, es erhebt sick zu
seltener HOhe, leistet Grosses far seine Zeit, legt befruchtende
Keime fur die ganze Zukunft und schliesst mit dem tragischen
Verschwinden des Heiden in selbstgewahlter Verborgenheit.
Solite ein solches Buch nicht das Interesse der weitesten Kreise
erwecken ? » (Prospektus).
Wel ja ! maar of er veel poezie in steekt, daarover wit ik
mijn oordeel aan niemand opdringen : de gustibus non disputandum.
J. D. C.
STICHTELIJKE VERZEN VAN JAN LUYKEN, bijeengebracht en ingeleid door Dr. C. B. HYLKEMA. Zaandam,
0. Huig, 1904.
Alle Nederlanders moeten den verzamelaar dankbaar zijn,
nu zij in dezen bundel zelf kunnen oordeelen over de ongemeene
zangerig-heid en bij plaatsen meesterlijke zegging van Jan
Luyken's verzen. Ik weet niet of zij ook moeten insteinmen met

den inleider waar deze beweert dat Luyken's stichtelijke zangen
zijn : niet een min of meer verdienstelijke berijming van de
traditioneele christelijke vroomheid, maar w el de hoog-dichterlijke vertolking van Spinoza's pantheisme. Het moge den heer
Hylkema om van elders gehaalde redenen blijken dat Luyken

een volgeling was van Spinoza, in de verzen zal hij evenwel
niet zoo licht Spinozisme ontdekken tenzij hij er dit eerst
kineina'enke Juist het feit dat twee eeuwen lang Luyken door
alleman gehouden werd voor een christen van den ouden stijl,
en dat gedurende geheel dien tijd, niemand van de talrijke, ook
theologisch geschoolde lezers, den vuilnisput onder het dichterlijk rozcndeksel heeft geroken, schijnt me te bewijzen dat
Luykens verzen nog zoo « vrijgeestig » niet zijn als Dr. Hylkema
voorgeeft. Tot staving van zijn stelling heeft hij in den tekst
sommige woorden grooter gedrukt, b. v. alle-kracht, bl. 23. Mij
dunkt dat het veel natuurlijker is bier te denken, niet aan het
groote Pan, maar wel aan God den Vader, wien de alkracht, de
almacht in 't bizonder wordt toegeschreven en waaruit Jezus,
de Zoon, — het 9-,aat burners om de « Vonken der Liefde jesu »
als een « Son », een « ewige quia goddelijk als de Vader,
is (( geresen Op een of andere wijze. maar buiten het pantheisme om, kunnen ook de andere uitdrukkingen verklaard
worden
P. S. Het keurige boek is versierd met 19 reproducties van
de oude koperen platen
J. D. C.
GELUK. Oorspronkelijke roman van den Vlaamschen schrijver
Richard De Cneudt, Amersfoort. G. J Slothouwer.
Weidsche titel !
Wij hebben dezen roman tot de laatste bladzijde gelezen en
meenen dat niet veel lezers zoo ver zullen geraken Bij ons was
't het gedacht : ge moet het boek toch geheel zien om te mogen
schrijven dat er niets schoons in staat. Wij hebben er niets
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schoons in gevonden : 't speelt te Gent, dat is al het «Vlaamsch
dat er aan is.
Een jonge schoolineester ziet een meisje gaarne; zijne
ouders, zijne moeder bijzonder, komen daartegen op. Die moeder is een ware helleveeg, zij vindt van alles uit om den jongen
't leven onmogelijk te maken, maar de liefde zegepraalt; spijts
al de kuiperijen van de moeder vinden de jongen en het meisje
toch malkander.
Oorspronkelijk dus i en Been bijzonder schoone taal. Ook
niets nieuws in de behandeling. We verloren een halven dag
E. V.
met dien roman van 3oo bladzijden te lezen.
MANNENWETTEN, roman in 2 deelen, door Gustaaf Vermeersch. Van Dishoeck Bussum igo5.
Daar zit een laterite kracht in 't jongste werk van Gustaaf
Vermeersch. En ge zoudt u zoo graag door haar laten betooveren als ze komen mocht tot een werkelijke veropenbaring van
machtige kunst-intuitie Maar ze ligt nog aan bander. Ze blijft
haperen aan heel net peuzelwerk van beschrijvend kunstproza
of aan detailleerende ontleding van ingewikkelde gemoedstoestanden die moeilijk uit de war geraken. 't Is een museum van,
rijkgekleurde tafereeltjes, maar dat is 't juist wat u te veel verstrooit, uw aandacht te veel bezig houdt langs allerhande wegen om heelemaal te staan onder den indruk van het hevig
tragieke dat toch op u neerstormt uit dit bock. Want daar hangt
in de lucht de onverbiddelijkheid van het noodlot der zonde,
daar speelt het treurspel van harden strijd tegen 't kwaad, van
val en wroeging, van zwakheid en boven alles van verpletterende onrechtveerdigheid sommiger menschelijke wetten : mannenwetten.
Vermeersch blijft nog de beschrijver van brutale passies.
Maar er komt wat meer innig gevoelsleven op in hem en boven
de donkere oneindigheden van slechte daden en kwade driften
schemert nu toch, lijk een flauwe waterzon, de blijde boodschap
van kristen troost en kristelijke hoop. Waarom laat hij dit alles
niet forscher inwerken en waarom bestudeert hij niet beter
menschelijke zielen ? De godsdienstige gevoelens, die hier nu
toch zoo dikwijls opkomen, liggen er maar boven op : die menschen leven hun geloof niet en als op 't einde de komende genade van rouwvol herte en troostende hoop de zondige vrouw
komt sterken, dan blijkt dit psychologisch zoo onverwacht. En
toch is dit al een vreugde !
De schrijver versukkelt nog bij schijn en schaduw : wat hij
noodlot noemt is enkel zwakheid van verstand en gemis aan
wilskracht.
Om groote kunst voort te brengen hoeft hij meer en dieper
menschenkennis, veelvuldiger karakterteekening en meer concentratie in 't bewerken van zijn stof. Zal hij ooit eens losgeworsteld zijn uit onware filosofie en het leven met het bloote
oog aanschouwen van zijn kunstenaarsziel, vervroomd door de
echte opvatting van denkende en vrije menschelijkheid ? Dan
laat hij ook het goede tot zijn recht komen en zijn menschen
zullen niet enkel meer zijn : zwakke schepsels die half maar
durven aan 't kwade weerstaan of erger : mannen die slechts
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voor dierlijkheid schijnen te leven. De durvende en edele figuren
die nu verloren loopen in de sombere tooneelen van dit boek -al is hun verschijning al heel wat moois — zullen dan helpen
tot de uitstraling van hooger leven. En dat is toch wel eenig
ware ! De toekomst zal leeren of Vermeersch de man zal zijn
die 't ruime voelen en denken van zijn yolk in zich opnernend,
het in zijn voile waarheid zal omvatten en het beminnend als
object van kunst, 't herscheppen zal, door zijn krachtig talent,
in een beeld van wondere schoonheid.
K E.
JULIEN MELON. Lentebloemen, lectures neerlandaises destinees servir de base a l'enseignement de la 2 e pêriode
(3 e et 4 e annee d'etudes) Illustrations de Lynen, Van Neste
et Van Offel. Tournai, Decalonne-Liagre, 1905, 344 biz., in
linnenband, prijs : 3 fr. 25 : ingen. fr.
JORIS DELAERE. Oi.id en Nieuw, keus van Nederlandsche
leesstukken ter bevordering van stijl- en letterkundige
studie. Lerste deel : Verhalen. 13eschrijvingen. Roeselare,
J. de Meester, .tgo5. 350 blz.
Twee boeken die met lof dienen aangekondigd te worden.
De h. Melon, zelf geboren Waal, is leeraar in de Germaansche talen aan het l3isschoppelijk College te La Louviere, en
spaart geen moeite om het onderwijs van het Nederlandsch
vooral daar vooruit te helpen door 't verbeteren van de leermethoden en het bezo1-4-en van leerboeken die aan de nieuwere
leermethoden beant,\ oorden 't Was oprecht jammer dat er op
het Congres voor Middelbaar Onderwijs, in de groote vakantie
verleden jaar te Bonne Esperance gehouden, niet meer Vlamingen nog aanwezig waren : want voor hen die er waren was het
opbeurend en verblijdend hoe flink daar door overheden en
leeraars, in treffende eensgezindheid, wordt getracht om aan
het Nederlandsch op het programma een ruime plaats te schen.ken, en om het onderwijs van het Nederlandsch in de vrije
gestichten van Henegouwen als een der voornaamste vakken
degelijk in te richten.
Het leesboek van den h Melon draagt een Franschen titel,
op de hoofdzaak na, den naam ; en begint met een Fransch
Avant-propos van een vit rtai bladzijden Maar daarna is 't uit
met het Fransch en zelfs de aanteekeningen, die hier en daar
onderaan de bladzijden aangebracht zijn, zijn in 't Nederlandsch.
Zoodat het leesboek, ofschoon voor 't gebruik in Waalsche
colleges vooruit en vooral bestemd, best zal kunnen dienst doen
ook in menig,.e vrije, en andere, onderwijsgestichten in ons eigen
Vlaamsche land.
De kinderen, voor wie de h. Melon zijn leesboek bestemt,
hebben reeds, in de vorige klassen, de vereischt voorbereidende
kennis van woordschat en woordgebruik opgedaan, en zulks
door toepassing van de rechtstreeksche onderwijsrnethode. Het
leesboek dat zij nu in handen sluit daarbij aan. De
eerste afdeeling blz. 1-68) vooral is overvloedig met teekeningen
versierd waaronder zeer aardige : zoo b. v. van A. Lynen bij
A. Joos' vertelling -waarom de beer kort van staart is, — van Van
Offel, op blz. 29 waar de moeder van den baron in den kernel
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St Antonius zijn verkens zit te wachten. — van Van Neste, op
blz 31 en 33, bij Vermast's Brugsche vertelling van Platteboontje. 't Zijn alles sprookjes, vertellingen, legenden. echte
kinderliteratuur dus, waarvoor de verzamelaar voornamelijk
gaan borgen is bij P. de Mont en A. de Cock, en A Joos. De
versjes die tot afwisseling ertusschen gestrooid zijn, werden
ontleend aan R. Loveling, Antheunis, Van Duyse, Van Droogenbroeck, Hiel, Dautzenberg, Rodenbach, Ledeganck, De
Geyter 't Is ongetwijfeld het gedeelte dat met de meeste gretigheid zal gelezen worden door de knapen Maar of het wel verstandig is stukken cep te nemen met dialectwoorden, zoo beperkt
van gebruik, dat ze zelfs geboren Vlaming-en onbekend zijn : als
b v rokelstok (?!, hunkeren ('t geluid dat een veulen maakt),
pruischen ('t geluid dat een paard maakt), grijzen weenen).
En niet eens eene nota daarbij ! Voorts hoeveel levendiger en
saupiger vertelde Gezelle, in Rand den Heerd, datzelfde sprookje
van St Pieter die klop krijg-t I en hoe jammer dat Gezelle in heel
dezen rijken buit « lentebloemen » niets anders bijgebrachr
heeft dan zijn Meezennestje en 't Ruischen van het ranke net.
Overigens kan ik het maar betreuren dat van de beste onzer
Vlaamsche dichters en prozaschiijvers, die de eer en roem zijn
van onze herlevende letterkunde en van ons land, zoo weinig
partij werd getrokken. Van Streuvels een. van Hugo Verriest
een, van R Snieders een, zijn onvermijdelijke vigilantkoetsiers,
ofschoon 's mans werk nog wel andere even geestige tafereeltjes
voor 't grijpen biedt ; en dat wekt op den duur wel eenige
ergernis, zooveel te meer daar ook literateurs van zooveel minderen rang als een Fr. Coeckelberghs, een Minnaert, een Van
Kalken, een Stinissen, een Th Sevens. een De Ceuleneer even
goed; en somtijds beter, bedeeld worden. Er ligt niets onaanne-melijks in de stelling,waar de h. Melon van uitgaat : L'enseignement doit faire une part beaucoup plus large que jusqu'ici a l'etude
des textes qui permettent de faire acquêrir aux Wallons une
connaissance approfondie de la Flandre et des Flamands — et
qui les mettent ainsi en kat de se tenir au courant des differentes manifestations de la vie nationale contemporaine en Flandre.
Il ne s'agit donc plus d'avoir pour seul et unique souci de faire
connaitre par leurs oeuvres les litterateurs flamands en se preoccupant, dans le choix des textes, beaucoup plus de releg-ance
de la forme que du merite du fond ; non, it faut faire connaitre
et par des details de leur vie et par leurs oeuvres, les hommes les
plus celebres de la Flandre, les artistes de la plastique, les mu.siciens, etc. aussi bien que les litterateurs. » Alles wel, maar
niet gaan overdrijven nu in die richting, en niet vergeten vooral
dat het Nederlandsch leesboek er eerst en vooral is voor het
taal-onderwijs, en dat de mannen die het best die taal geschreven
hebben er recht hebben op de eerepiaats, zij de kunstenaars
van die taal, en tot de lezing- van vier werken het leesboek dient
aan te zetten door de staaltjes die het opnam ... En ja, ook dit
mag ik niet verzwijgen dat de keus in enkele gevallen niet zeer
gelukkig was. Het ziegezaag van Pol de Mont's hier opgenomen
« legende » : Van 't Vogelnestje, heeft mij oprecht bedroefd ;
want het twee paar verzen met poèzie die erin voorkomen....
...moesten zooveel lied] es sterven
die nog niet gezongen zijn !
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en
de appelaar scheen betooverd :
't was of elk takje zong.
doen nog treuriger de schamele armoede uitschijnen van al die
ijdele kleuterbelleversificatie negen strofen aan een stuk.
Homeros was niet alleen aan het dutten hier maar lalde in zijn
droom. Gelukkig dat we in andere stukken, verder, onzen echten
zanger Pol de Mont te begroeten krijgen, in zijn SPorenslag, blz.
156, en in zijn. Uchtendhyinne, blz. 234.
Maar het zou den schijn krijgen, Bing ik voort op dien toon
met te wijzen op hetgeen in aanleg en keuze bij een volgende
uitgave kan verbeterd worden, of ik het er op toelei om het leesbock van den heer Melon met boos plezier over den hekel te
halen. En dat is volstrekt mijn bedoeling niet. Want zooals ik
zei om te beginners, en zooals ik het herhaal om er op te drukken, de Lentebloemen dienen dankbaar begroet. Er is in ons land
geen boek van dien aard verschenen, dat uiterlijk zoo'n flinken
indruk maakt De talrijke teekeningen waaraan drie bekwame
kunstenaars hun talent hebben besteed, eveilleront l'interet et
feront aimer le livre », dat lijdt geen twijfel. En vooral welkom
is hier de reeks portretten, de eene beter geslaagd dan de andere minder 'de teekenaars zijn niet galant geweest voor de
vrouwelijke illustraties onzer letterkunde, vrouwe Courtmans
ititgezonderd, maar E. v. 0. draagt voorzeker Mej Belpaire
geen goed hart toe, noch de arme Hilda Ram zaliger, noch Mej.
Loveling, de eerste met haar air van schoolmatres, onder de
studie, de tweede dat van een kantwerkster op haar Zondagsch
en M j. Loveling met een uitdrukking van ik-sta hier en krijg-er me-weg). Sommige portretten door Van Neste zijn oprecht
goed De afbeeldingen van standbeelden, gebouwen, schilderijen, zijn doorgaans ook welgeslaagd. Van Neste's Halle van
Brugge, grootsch ! En eindelijk, de samensteller heeft het lied
niet verf,Teten « I1 y a avantage a ce que le livre de lecture renferme des chants flamands (les paroles, et antant que possible, les
melodies), specialement : a. les chants nationaux les plus populaires, ceux-la qui se font entendre en Flandre, non seulement
dans les assemblees solennelles, mais dans les reunions intimes
et dans les fetes de famille b. les chants locaux joignan.t
l'interet artistique a l'interet historique (prospectus). Een elftal
van de opgenomen liederen zijn gedrukt met de muziek.
Onze beschouwingen over het leesboek van L Melon hebben we voornamelijk vastgeknoopt aan de stukken uit de eerste
afdeelingen. De stukken uit de tweede, en uit de derde afdeeling
zijn berekend op reeds eenigszins meergevorderde kennis van de
taal, en de leidende gedachte bij de keuze was, boeiende, aantrekkelijke en behoorlijk afwisselende leerstof te bieden, die de
leerling-en meteen zou bekend maken met de Vlaamsche steden
en landstreken, met de hoofdgebeurtenissen uit de geschiedenis
van de Vlarningen, met hun groote mannen op 't gebied van de
kunst, en met hun idealen en hun strijd voor ontvoogding op
't taalg-ebied. Het is een enkel streven dat biijkt uit den heelen
aanleg : — de verkeerde denkbeelden namelijk ten opzichte van
Vlamingen, en Vlaamsch en Vlaamschgezindheid, welke nog al
te zeer verbreid zijn, meer uit onwetendheid dan uit kwaden wil
soms, te bestrijden, en onder opkomende Waalsche jeugd ge-
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voelens van waardeering en genegenheid te wekken voor de
Vlamingen zelf, en hunne rijke letterkunde.
Moge deze zeer verdienstelijke bloemlezing dan ook in vele
gestichten, en niet alleen in Waalsche, worden ingevoerd : ziedaar een wensch die heel deze bespreking met een woord samenvat. En met nieuwsgierige belangstelling zien wij het leesboek te gemoet dat als vervolg op Lentebloemen door den heer
Melon wordt voorbereid, en dat hij, naar luid van het prospectus, hoopt gedrukt te zien tegen October 1907, onder den titel
« Gouden Vruchten. Vlaanderen en Vlamingen. Holland en
Hollanders D.
Over het leesboek van E. H. Joris Delaere, die leeraar is
aan de Normaalschool te Thourout, man ik me korter vatten.
Ik vermoed dat de verzamelaar getroffen is geweest door eene
algemeene leemte in de leesboeken voor het middelbaar onderwijs : de schrijvers nit de laatste jaren,en juist deze laatste jaren
zijn voor onze letterkunde bier in Vlaanderen een tijd van opbloei geweest, zooals we vroeger nooit gekend hebben, beslaan
er een ondergeschikte plaats. In zijn leesboek krijgen zij hun
voile recht, en misschien -wel een beetje toe nog. Naast stukken
die met algemeen bekende namen onderteekend zijn als Conscience, ten Kate, Bilderdijk, Van Droogenbroeck, Antheunis,
Van Lennep, Douwes Dekker, Beets, Van Beers, Helmers,
Loveling, Snieders, Schrank, Van Rijswijck, Pol de Mont,
Vuylsteke, Schaepman, Potgieter, Gezelle, Rodenbach, en van
enkele schrijvers van vroeger, die heelemaal of nagenoeg, in den
vergeethoek zijn geraakt, als Cracco, Coninckx, Renier, De
Corte en Frans de Vos, heeft de verzamelaar vooral willen opnemen, stukken van schrijvers van nu, de mannen van ons
eigen tijd, en wier geschriften geschreven zijn voor ons zelven,
en jagen van de driften van onze dagen, en zuchten onder den
last van onze bekommeringen : Cuppens, Mercelis, Rene De
Clercq, Vanhaute, Eeckels, Maurits Sabbe, Pr. Van Langendonck, L Dosfel, 0. De Laey, C e sar Gezelle, Mej. Belpaire,
H. Verriest, en last, maar not least, Stijn Streuvels van wie
alleen negen verschillende stukken opg-enomen werden tegenover negen van Conscience, terwiji van Guido Gezelle die
boven de indeeling staat tusschen oudere en jongere vijftien
stukjes plaats vonden tegen I en dit is teekenend !) een drietal
maar van Jan Van Beeis, een vijftal van Schaepman en van
Bilderdijk een. Dat ik misschien een of tweemaal misteld
heb laat het wezenlijk ongedeerd. Ongaarne mis ik niettemin
rnenig naam, ook van schrijvers uit den laatsten tijd, en moet
vaststellen dat het aandeel van de Hollandsche letterkunde toch
al te gering is...
Dan, omdat die bezorgdheid goed is, die E. H. Delaere heeft
doen besluiten het getal onzer school-leesboeken met nog een te
vergrooten, en omdat hij zoodoende stellig in eene leemte heeft
voorzien, is bet redelijk dat de middelbaar-onderwijsleeraars
van zijn arbeid kennis nemen, en onderzoeken of bet wellicht
bij hun onderwijs geen goede diensten zou kunnen bewijzen.
L. S.
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WERELDBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN L.
SIMONS. — N o 7 Alladin en de Wonderlamp Vertaald
door J. W. Gerhard met 2 4 illustrates) 186 blz. 20 cents —
N o 8 Ali-Baba en de veertig roovers vertaald door J W.
Gerhard, met 25 illustrates , q6 blz. 20 cents. — N s 9-10
Judith Gauthier : Gedenkschriften van een witten olifant.
(vertaald door J. Kuylman, met II platen) 208 blz. 40 cents.
N s 11-12 Charles Kingsley : De Waterkindertjes (bewerkt
door M Van Eeden-Van Vioten, met teekeningen) 229 blz.
40 cents.
De geschiedenis van Ali . Baba, ik wil het hopen, heeft als
kinderboek geen aanbeveling noodig, even min als die van
Aladdin, waar elk van ons eens in zijn jonge jaren droomen van
Oostersche sprookjesweelde aan te danken heeft gehad, en wie
nooit in dien tijd van illusie voor zichzelf Ali-Baba-avonturen en
Aladdin-wonderen heeft gefantaseerd en zichzelf, met een wellustig vreezesidderen van geheel het wezen, als held ervan niet
heeft voorgespiegeld, wel, laat ons den man innig beklagen, het
mag, Nvel, en er valt niets aan te -vernnderen. Want in die jaren
wanneer het uitbottende leven in een roes leeft van paarlemoeren droomrealiteit, dan is 't de tijd voor deze lectuur ; en de zin
voor het fantastische, voor dat fantastische althans uit de Duizend-en-een-Nacht sprookjes verzwakt te spoedig opdat we in later jaren voor die bekoring nog ten voile zouden vatbaar zijn. Nu
valt alleen te betreuren in deze verhollandsching,waar de plaatjes
zoo goed bij den tekst passen, en waarvan de druk ook lof verdient, dat dit Hollandsch toch erg stijf is, niets kinderlijks, zoo
schoolsch beduimeld als een perzik wa,armee ze gebold hebben
« Daar hij de woorden krachtens welke de rooverhoofdman de
deur geopend en weer gesloten had, goed in zijn geheugen bewaard had, bekroop hem de lust, een poging te wagen, of ze wellicht dezelfde uitwerking zou hebben als hij ze uitsprak. Hij drongderhalve door het struikgewas, vond de deur Welke daardoor verbot gen was, plaatste zich er voor, sprak de woorden : « Sesam,
open je !» en ziedaar ! op 't zelfde oogenblik sprong de deur wagenwijd open. « Sesam, open je ! Sesam, sluit je ! » Als onze
Frans van Ali-Baba aan zijne broers en zusjes vertelt met een
gewichtig gezicht, terwijl zij oogen en ooren strak, en mond open,
om hem heen staan, en den adem inhouden voor wat komenmoet:
« Sesama, gaat open ! spreekt hij dan uit het diepste van de
borst op een toon om graven te doen splijten, Sesama, ga toe !,
— en tusschen dat en open je » en « sluit je » ligt niet alleen al
de afstand van kindertaal tot de taal van Meester Plak, maar
bovendien misschien de afstand nog van levend Nederlandsch
tot vernederlandst Fransch : « Sesame, ouvre toi ! »
Mevr. Judith Gauthier's gedenkschriften van een written
olifant, met smaak geillustreerd, is een boeiend verhaal, en
aanbevelenswaardige kinderlectuur inderdaad, en de vertaler
heeft zijn taak goed verricht. 't Zijn tafereelen uit het leven
in Indic en in Siam, en zoo valt er ook nog wat in te leeren in
rnenigerlei opzicht. Daar de ouders wie de Hemel met een behoorlijk getal spruiten zegende doorgaans het utile dulci plegen
te praktiseeren bij hun uitgaven tot tijdverdrijf van het lieve
kroost, is 't misschien niet slecht dat erbij te voegen.
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Maar foei, Charles Kingsley. uw Waterkindertjes ! Een
volwassen mensch vat het nog maar half, al die pseudo-philosophie, en dat ironiseeren over al het verkeerde in de wereld,
waarmee ge uw kleinen Gulliver van een waterkind zijn onderzeesche Poolreis commenteert. Ook zonder de nietsbeduidende
plaatjes zou ik er flink het land aan hebben gehad, maar dat ik,
nit vergedreven plichtgevoel, het boekje tot het eind toe heb
uitgelezen, daar ben ik nu toch blij om. Immers, als ik 't vroeger
had opgegeven, hoe zou ik dan tot de hooger levenswijsheid
zijn gekomen die Charles Kingsley en zijn vertaalster de jeugdige
lezers voorhouden aangaande de Doos van Pandora zaliger.
biz. 200 ?
« Maar Epimetheus nam haar (de mooie Pandora) en de
« doos, en trouwde haar, er mocht van komen wat het wilde,
« zooals iedere man behoort te doen die kans heeft op een
goede vrouw. En zij openden samen de doos, natuurlijk om te
zien wat er in was ; want wat zouden zij er anders aan gehad
« hebben ?
En daar vlogen alle kwalen de wereld in, die de men« schen kwellen. Al de kinderen van de vier groote duiv els :
4 Eigenmachtigheid, Onwetendheid, Vrees en Onzindelijkheid,
bijvoorbeeld : Mazelen, Monniken, Pokken, Papen, Oorlogen,
• Vredestichters, Hongersnood,Onbetaalde Rekeningen, Nauwe
« Corsetten, Slechte Wijn, Despoten, Drijvers, maar het aller« ergste : Ondeugende jongens en meisjes. Maar een ding bleef
« op den bodem liggen : de Hoop. »
P. J.
Aanbeveling natuurlijk overbodig.

OMROEPER ttilAtt,t

WIJ KNIPPEN uit De Amsterdammer W eekblad voor Nederland, 14
Jan. 1906, het volgende :
En mag ik u nu eens zeggen, waarin, geloof ik, de hoofdoorzaak ligt van de minachting of onverschilligheid der Vlamingen
ten opzichte hunner moedertaal ?
De vlaamsche moeders hebben de schuld daarvan. De meeste
Vlaamsche meisjes worden in Belg-ische vrouwenkloosters opgevoed, daar leeren zij systematise* de Vlaamsche taai minachten.
C'est si commun, le flamand! zeggen de nonnetjes. En als de
burgermeisjes dan weer thuis komen, schamen ze zich over de
viaamschsprekende ouders en spreken liever Fransch (en welk
Fransch !) met hun vriendinnetjes of met de klanten van vader's
Winkel. Ze zingen fransche romances, lezen fransche romans.
gebruiken een fransch kerkboek, en vinden dat ze dan heel chic
zijn. Trouwen ze, dan moet het baby een franschen naam krijgen. En als Jean-ke, Rene-ke of Francois-ke groot genoeg is om
meé wandelen to g-aan, wordt er fransch met hem geradbraakt,
als de menschen het hooren.
Dan is men des gens comme it faut ». Thuis spreekt men
echter weer Vlaamsch, omdat het gemakkelijker is....
Waarom, vraagt u nu, vinden de nonnetjes het Vlaamsch
zoo gemeen?
(Helaas! men kan hun daariii niet geheel ongelijk geven.
Omdat door de meeste Vlamingen niets antlers dan een plat
dialect wordt gesproken, vooral in Brabant. Te Leuven b. v.
wordt het volgende zoo uitgesproken :

Versche harde eieren verkoopt
de soldatenvrouw van de oude
markt
Ja, gij hebt gelijk.
1k versta u niet, gij spreekt niet
zooals wij.
1k had het hem gezegd.
Zijt ge thuis?
enz.,

Vess ett are verkoept da saldoetevra van d'aa mett.
Joe, goa ebt geloak
'k Verston a niet, goa klapt niet
lak woale.
'k as t'm gezieed.
Zedde toeas ?
enz.

Ik hoorde onlangs een Waalsch geleerde, die met een voorname Vlaamsche vrouw getrouwd is, tot haar zeggen :
« Ne parse donc pas le flamand ! Tu es beaucoup trop cornin.une quand to parles le flamand .
Onder de juffrouwen uit hoogeren stand is 't natuurlijk nog
veel erger : Le flamand, c'est la langue des domestiques. ), In
de rijke huizen in Brussel b v. worden geen knechten of meiden
gehuurd, die Been Fransch spreken.
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Er zijn dan ook sedert eenigen tijd loffelijke poging,en gedaan om een heweging tot stand te brengen ten voordeele eener
beschaafde Nederlandsche uitspraak in Belgie, vooral door het
weekblad Onze Tijd te Brussel. »
-- OP HET 00GENBLIK dat de laatste bladzijden van deze afle"
vering ter perse gaan, ontvangen wij een nieuwe uitgave, verg ezeld van een prospectus, waar we niet willen uitstellen een woord
van aanbeveling aan te wijden : wij bedoelen de uitgave van de
verzameling Vliddelnederlandsche Fabelen, in onze letterkundige
geschiedenis ond,:r de naam van EsoPet Ze wordt ons geboden
in een sierlijk en handig boekdeel van een honderdtal bladzijden
en werd bezorgd door prof. J De Cock, die de tekst op het
handschrift gecollationneerd, heeft ; eenige bladzijden inleiding
handelen over de bronnen ; op den tekst volgen uitvoerige aanteekeningen. Het werkje verscheen bij Bomans, Parijsstr.
Leuven Fr. 2.-.
Nochtans ligt het belang van deze nieuwe uitgave vooral in
de omstandigheid dat ze maar een begin is. Dat vernemen we
uit het prospectus. « Spoedig volgen ander deeltjes, » luidt het
daar. Onder andere zijn onder druk of in bewerking :
» 't Spel van 't Keyne Maecxsele,en de Spelen van den Verloo» ren Zoone, door Lawet,een Roeselaars Rederijker uit de 2 e helft
» der If, e eeuw ; Castelein's Const der Rhetorvcken ; een over» zicht van Houwaert's leven en werken, bewerkt als bloemleAnthonis de Roovere's Rethoricale
» zing uit die werken ;
» werken De Dene's Waarachtige Fabulen der Dieren ; —
» een ontleding, tegelijk als bloemlezing opgevat, uit De Dene's
» Testament Rethoricael ; — een bloemlezing uit Poirters ; — een
» herdruk van den bundel « Oudvlaemsche Lied.eren en andere
» Gedichten », naar het hs. verbeterd en volledigd ; — Abraham
a De Koningh's Bijbelspelen ; — de zes historiaelspelen uit het
» hs. der Hasseltse Rode Roos ; — het Leven van de H.Godelieve
naar de verschillende hss. ; — Veldeke's Servatius ; — een
» keus van nude geestelike liederen ; enz. »
Een veelzeggend programma. Het strekt tot eer aan de wetenschappelijke bedrijvigheid in de Germanisten-afdeeling aan
de Leuvensche Hoogeschool.Onder de toegetreden medewerkers
worden opgesomd, naast Prof. De Cock, Dr. P. Stracke S. J ,
Dr. Kan. Evers 0. S. N., F. Salsmans S. J., Dr. A. Smets, Dr.
A. Matthys, Dr E. Van Fraechem, Dr. St. Van Passel. Dr. K.
Ceysens.
Wij noemen het een verheugend verschijnsel dat eindelijk
uitgaande van onze Alma Mater, een groepeering is tot stand
gekomen onder de jongere beoefenaars van onze vroegere taalen letterkunde
Het prospectus is in Kollewijn-spelling. De onderneming
wordt namelik bestuurd door Prof Scharpe. Prof. Dr. De Cock
gebruikte voor zijn inleiding en aanteekeningen De Vries-spelling I1 y en aura pour tons les guilts, in dit opzicht : « in zake
van Kollewijn- of van De Vries-spelling, » heet het, « zal voor
ieder medewerker volkomen vrijheid bestaan »
Laat ons den wensch uitdrukken dat het de Leuvensche
Tekstuitgaven niet aan ondersteuning zal ontbreken, en dat een
aantal inschrijvingen op de heele verzameling de onderneming
op stevigen grond moge vestigen.
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VERKLARING
Door onvoorziene omstandigheden is de novelle Vroeg
van Stephanie Vetter, buiten de schuld der schrijfster,
slechts gedeeltelijk verbeterd geworden.

Schemer,
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De nieuwe aartsbisschop van Mechelen is een van die
volledige menschen, die malkander in de wereld nu juist
niet verdringen. 't Is een werker. Zijn stoffelijke arbeid is
groot : hij heeft een merkwaardig gesticht doen verrijzen,
daartoe de vele hulpmiddelen ontdekt, daartoe de geschikte
mannen gevonden en hij is er in geslaagd in al haar onderdeelen de zeer ingewikkelde verwerkelijking tot stand te
brengen van een ideaal.
Maar 't St. Thomas gesticht is wel verre van 't eenige
werk te zijn van Mgr Mercier. Sedert lang was zijn invloed
verbazend groot op de leerlingen die door zijn handen
waren gegaan : Hij heeft ze opgevolgd, opgebeurd, geholpen op alle wijzen, en nooit zal iemand kunnen nagaan
hoeveel moeite en zorg hij zich in 't yak van opleider heeft
getroost. Het was een groot en schoon apostolaat.
Het seminarie Leo XIII opgericht nevens 't St. Thomas'
instituut was misschien zijn meest geliefkoosde stichting.
Sedert zijn professoraat te Mechelen, in 't klein seminarie,
had hij zich heel en gansch opgeofferd aan de vorming der
jonge geestelijken. Hij heeft het geluk gehad, die bezigheden te Leuven te hernemen, en ondanks beslommeringen
van alien aard, kwam hij regelmatig verschillende keeren te
week neerzitten aan de tafel van zijn beminde leerlingen,
om zich met hen innig te onderhouden en in hun verstrooiingen te deelen. Geen opoffering was hem te veel voor
zijn jonge priesters.
Deze keurmensch is een man van hart. Zijn portret,
populair voortaan door de prentkaarten, draagt den stempel
van een goedheid, die het hart uit wil, ons te gemoet. Zijn
vrienden — en in elke omgeving, waardoor hij is gegaan,
i6
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heeft hij er talrijke weten te verwerven — zijn vrienden
weten wat een vuur, wat een liefde, wat een onbegrensde
opoffering huist in de ziel van Mgr Mercier. Ze hebben
gezien den inwendigen gloed van zijn godsdienstijver, 't
geheim van zijn wonderbare bedrijvigheid, ze kennen zijn
diepe priestersgodsvrucht, zijn klooster-soberheid. Maar dat
alles kan men moeilijk onder 't publiek brengen.
Wat men vooral weet over Mgr Mercier, 't is dat hij
een weergaloos professor is, een geleerde wiens faam de
Hoogeschool van Leuven ook buiten de Belgische grenzen
heeft doen schitteren.
Een woord over zijn wijsgeerig werk.
Meer dan twintig geslachten van studenten hebben den
professor leeren kennen en beminnen. Hij had het geheim,
aan de dorste leeringen der wijsbegeerte frisch leven te
schenken. Over de meest ingewikkelde vraagstukken vermocht hij 't licht te verspreiden van een heldere voorstelling,
eenvoudig, juist en klaar. Dit leeraarschap was de vrucht
van taaien arbeid. Mgr Mercier las niet maar sprak in zijn
lessen : 't was het middel om levendig te zijn, maar ook was
't een inspanning, bij elke les te vernieuwen, een inspanning
die telkens in stille teruggetrokkenheid intense voorbereiding vergde. Eenige jaren geleden hield hij z645 wekelijks
10 uren college.
Daarnevens gaf hij zijn boeken in 't licht. De « Cours
de Philosophie » zijn hoofdwerk, is genoeg bekend. Die
leergang werd gedurig aan vernieuwd, en op de hoogte van
de wetenschap gehouden bij elke nieuwe uitgave, die de
eene na de andere met immer klimmenden bijval verschijnt.
Die leergang vat de uitkomsten samen van zijn werk. Totnogtoe is hij niet volledig uitgegeven.
In 1882, beriepen de Belgische bisschoppen, naar
wensch van Leo XIII, Mgr Mercier tot den nieuwgestichten
stoel van Thomistische wijsbegeerte te Leuven. De nieuwe
hoogleeraar doorliep achtereenvolgens al de vakken van de
wijsbegeerte. De volledige leergang bestaat in autografie.
't Was de eerste grondslag tot den huidigen « Cours ».
Op hedenhebben de ideeen van Mgr Mercier hun wij den
weg gevonden. Buiten de grenzen en bij de vijanden van
't katholicisme zelfs hebben ze eerbied afgedwongen. Maar
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toen de jonge professor te Leuven zijn loopbaan begon, werden zijn baanbrekende gedachten als erg stout aangezien.
Ondertusschen waren ze wel wezenlijk een heerlijke vondst.
Sedert de xvi e eeuw was de Scholastiek deerlijk gezakt,
Door de zwakheid van haar verdedigers belachelijk gemaakt,
versmachtend in haar koppigheid die met de wetenschappelijke waarnemingen geen rekening wilde houden, was ze
heel en gansch buiten den grooten gang der ideeen geraakt.
Ze bestond alleen nog in de geestelijke gestichten, enkel nog
tegen den dood bestand door haar verwantschap met de
godgeleerdheid maar voor de buitenwereld was de Scholastiek zoo dood al's de taal waarvan ze zich nog altijd
bediende.
Ondertusschen stapelde de moderne geest, die gebroken
had met scholastiek en kerk, puinhoopen op puinhoopen.
In 't begin van de xix e eeuw zien we van katholieke zijde
twee proeven van toenadering tot de heerschende ideeen.
Het fideisme, het traditionalisme van de Bonald en Lamennais trachtte 't menschelijk verstand van onmacht te over.
tuigen om het zoo naar 't geloof terug te brengen. Het
ontologisme trachtte tegenover het sensualisme een niet
minder overdreven stelsel te zetten. En beide overigens
waren met het katholiek geloof moeilijk overeen te brengen.
Maar in den schoot zelf der katholieke scholen werd men
van de scholastiek meer en meer afkeerig zelfs daar drong
in de slenter-wijsbegeerte het Cartesianisme langzamerhand
binnen. Nochtans had de Roomsche overheid zich dikwijls
uitgesproken tegen die minder onthodoxe strekkingen. Men
moest iets anders vinden, men moest het Thomisme doen
herleven. De beweging begint in Italie, een weinig voor
't pontificaat van Leo XIII, eerst met Sanseverino, vervolgens met Cornoldi. En, als door een schikking der
Voorzienigheid, klimt met Leo XIII het Thomisme op den
troon van Petrus zijn veelvermogende studiekracht geeft
de nieuwe beweging een sterkte, die haar weldra ter zegepraal zal leiden.
't Was veel maar 't verrezen Thomisme liep groot
gevaar te blijven wat het sedert de xvi e eeuw was geweest
een intra-geestelijke wijsbegeerte. 't Is de eer van Mgr
Mercier, aan de oude leeringen van St. Thomas de nieuwe
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en frissche lucht te hebben doen inademen van de moderne
gedachten; 't is zijn eer, het Thomisme te hebben gebracht
in ernstige gemeenschap met de uitkomsten van de weten
schap. Al studeerende den meester, St. Thomas, en Aristoteles, den meester van den meester, had hij 't geheim van
hun wijsbegeerte geraden, had hij ingezien wat haar gaf
haar eenige sterkte : het was haar streng en nauwgezet
analytisch karakter. Eerst de feiten na te gaan, van de
feiten tot de oorzaken op te klimmen, dat was juist de positieve methode die in de hedendaagsche wetenschap zegepraalde. Dus maar moedig de uitkomsten der moderne
wetenschap aangenomen : Priester Mercier ging de klinidken
bezoeken van de meesters der physiologie en stelde zich
ernstig op de hoogte van al wat de wetenschap te zamen
met de wijsbegeerte leeren kan. En dan wierp hij de oude
scholastische stelregels over boord ; hij toonde hoe ze waren
overeen te brengen, mits zij afstand deden van zekere
spiritualistische oveitolligheden en overdrijvingen, met de
gegevens van de wetenschap ; zonder dat men daarom
behoorde tot het materialisme over te gaan. Het vraagstuk
van de zekerheid, door de moderne wijsbegeerte opgeworpen, en door het dogmatisme zonder verpinken en
a priori opgelost ; — dat vraagstuk beeft Mgr Mercier op
een gansch nieuwe wijze verklaard — een wijze gesteund op
de verjonging van de leer van St. Thomas en ingegeven
door denzelfden geest van voorzichtige methode, uitgaande
van een oprecht onderzoek der feiten.
Dat is de verdienste van Mgr Mercier, de oorspronkelijkheid van zijn wijsgeerig werk, de moderniseering van
de scholastiek. 't Is de geest dien hij heeft weten in te
enten aan zijn leerlingen, en aan 't St. Thomas gesticht, en
dat werk zal, we mogen het gerust hopen, voortdurend
vruchten blijven dragen.
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H On appelle poesie l'elan de la pensee qui volt en
beau, en grand, toutes les choses qu'elle regarde, et qui
prend la parole dans son grand sens et sa belle acception.
Or, Dieu seul est beau, et le beau c'est la ressemblance a
Dieu. Il n'y a pas d'autre definition du beau. Rien n'est
beau dans les mots, dans les choses, que le point par
lequel, mots et choses ressemblent a Dieu, a sa force, a sa
lumiêre, a sa bonte, a son bonheur, et a nos desirs infinis
de lumiere, d'amour et de felicite. La poesie est l'elan de
l'esprit et de Fame vers cette beaute. C'est Fame prenant
ses ailes pour monter de la terre au ciel, et pour monter
jusqu'a Dieu meme a partir de toute creature. L'eternelle
poesie a laquelle i'hornme est destine, consiste, dit saint
Augustin, en ce que, dans la vie eternelle, chaque habitant
du ciel verra Dieu, non-seulement en lui-meme, mais encore
dans chacun de ses freres, et dans tous les ètres crees,
esprits ou corps, qui composeront le monde a venir. Ce sera
la l'eternelle poesie et l'eternel amour. Et ici-bas, comment
ne voit-on pas que l'amour, meme en cette vie, aussi bien
que la science, consiste a voir dans une creature, non sa
beaute róelle, mais sa beaute possible, sa ressemblance
possible a Dieu ? La poesie de l'amour sait voir, a travers
une figure et une ame, l'idee de Dieu a laquelle tout cela
doit repondre , et l'amour n'est aveugle, la creature ne
trompe l'amour que parce qu'elle ne parvient pas a ce degre
de ressemblance a Dieu, qui êtait le degre de gloire auquel
Dieu l'appelait....
Ainsi l'art aussi bien que la science, la poesie et la
metaphysique, l'eloquence et la beaute meme de la vie,
c'est-a-dire, en un mot, le grand et le principal procede de
l'esprit et de la vie humaine, tout cela consiste a trouver,
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a montrer, par la pensóe ou par la vie, par la parole, par
les sons, par les formes, la ressemblance possible des choses
a Dieu. » (i)
In eene reeks werken en opstellen zocht ik, in den
laatsten tijd, de eeuwige beginselen der a sthetiek in 't licht
te stellen en in den grond deed ik niets anders dan deze
lumineuze bladzijde van den grooten oratoriaan bespreken
en ontwikkelen.
Wat mijn Christen Ideaal ten gronde lag, was deze
(*vatting van schoonheid en schoonheidsuiting wat mij
ten strijde aanvoerde tegen pantheIstische neigingen in de
kunst, was deze onwrikbare overtuiging dat poezie en philosophic maar een dubbele vorm zijn van het zelfde princiep.
Ik voeg er bij : wat mij wantrouwig maakt ten opzichte van
het modernism, is het zelfde diep gevoel van de eenheid,
de heiligheid van waarheid en schoonheid.
Ter verdediging van deze begrippen, wil ik nog eens
het zwaard uit de schee trekken,het fiere vaandel ontplooien.
Eene goede gelegenheid doet zich voor : In een knapgeschreven vertoog, voorzien van kunstig-gegroepeerde aanhalingen,heeft een der voormannen van de moderne richting
zooeven een pleidooi pro domo uitgegeven. Ik bedoel Albert
Verwey's Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Of
de gunstigste plaats om over de strijdwisselvalligheden te
oordeelen die van medekamper is, laat ik in het midden.
Alleszins is dit boek belangrijk : niet zoozeer omdat het een
gewild-harmonieus gedacht geeft van de nieuwe beweging
vooral omdat het deze op princiepen zoekt te grondvesten.
Min of meer duister mag deze uiteenzetting voorkomen.
Hoe zich daarover verwonderd ? In het hart van den schrijver
huizen zijde aan zijde de meest verschillende genooten : edele
opvattingen en gewaagde gissingen, de eeuwige drang der
menschelijke ziel naar licht en geluk en de ongezonde nevelbeelden die de zelf-aanbidding, het zelf-vergoden in het
brein doen oprijzen. De scheidsmuur opgetrokken tusschen
waarheid en dwaling schijnt soms geheel of te brokkelen,
en toch blijven beide kanten door een stevig bolwerk afgescheiden.
(I) A. Gratry : Connaissance de Pdine. Tome premier, p. 167.
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In de volgende bepaling der poezie, bij voorbeeld, is de
schrijver zeer dicht bij Gratry's begrippen : « Het is een
wijd verbreide meening dat poezie er zijn kan en er ook
niet zijn kan, dat zij in elk geval voor den gang van de
wereld van geen beteekenis is. Maar die meening is valsch.
Poezie is niets anders dan ons gevoel van het leven, zooals
dat is, ontdaan van tijdelijkheid en toevalligheid. Altijd
als wij het leven voelen als eeuwig en noodzakelijk, dan is
de poezie in ons en wie zal beweren dat dit niet onze sterkste
oogenblikken zijn. De wereld mocht toch, wat ons betrof,
over ons hoofd in elkaar vallen, als wij moesten gelooven dat
zij inderdaad zoo toevallig en voorbijgaand was als hare verschijnselen zich ons voordoen : alleen het geloof dat zij onwankelbaar dezelfde is houdt ons sterk te midden van haar
verandering. Dit geloof is het wat wij poezie noemen : zij
is de onbreekbare spil van ons heelalgewelf. »
Zijn onze oogen eens gewoon aan het halve-duister —
liefhebberij der moderne gedachte — dan dunkt het ons te
ontwaren dat de schrijver hier zijn geloof heeft willen uitspreken in het « eeuwige en noodzakelijke », dat voor hem,
gelijk voor Gratry, de poezie verheven is boven de « tijdelijkheid en toevalligheid ». Later verscherpt hij nog zijne
meening met te zeggen : « De vergoddelijking van de Poezie
is de grondtrek van de dichters die hier (en niet enkel hier)
omstreeks 188o optraden. »
Doch nu moeten wij wat bevreemd opkijken. Hoe zoo?
Vergoddelijking van de poezie zou de grondtrek zijn van de
jongere schrijvers ? Maar hoorden wij niet zooeven een
Gratry beweren dat de poezie goddelijk is in haren oorsprong
en in haar einde ? dat zij is de schwung der ziel, door middel
der stoffelijke schepping, tot de onstoffelijke schoonheid,
tot God ? Voor Gratry, gelijk voor alle diepgaande denkers,
zijn kunst, wetenschap, wijsbegeerte, godsdienst, maar verschillende vormen van eenzelfden eeredienst, den dienst van
Waarheid, Schoonheid en levende Liefde. fierwij1 echter in
den godsdienst een bovennatuurlijk element, eene openbaring, tusschenkwam, blijft in de wijsbegeerte,de wetenschap,
de kunst, de menschelijke geest aan zijne natuurlijke krachten overgelaten , maar het doel van alle edel streven is daarvoor nietternin hetzelfde : de eeuwige Waarheid, de verruk-
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kende Schoonheid, deze waarvan S. Augustinus getuigde :
Sero te amavi, lulchritudo tam antiqua et tam nova, se go te amavi!
Als reeds de heilige Augustinus God aanriep als de schoonheid altijd oud en altijd jong, en zich schuldig beleed omdat
hij ze niet vroeger had bemind, is het niet wat gewaagd voor
een groep schrijvers op het einde der negentiende eeuw te
beweren dat de « grondtrek » hunner msthetiek is « de vergoddelijking van de Poezie ».
Doch de verbazing door deze stoute bewering teweeggebracht stijgt ten top, wanneer men de wijze dezer « vergoddelijking » nagaat. Ik lees verder : o Zelden is een herleving
van de poezie in haar oorsprong zoo onvermengd geweest.
Noch de maatschappij, noch het vaderland, noch wetenschap, noch wijsbegeerte bezielden de toenmalige jongeren.
Het was alleen dat algemeene wezen van de poezie dat in
hen oprees, en enkel — hier komt een karakteristiek van
beteekenis — zich aankondigde als plaatsvervangster van
een christelijken eeredienst. »
Hier moet ik bekennen het spoor ganschbijster te worden.
Eene « vergoddelijking » als er geen God bestaat — en uit
den inhoud van 't werk blijkt genoeg dat gansch deze school
dichters geen God erkennen — poezie een « geloof » voor
wie alle geloof verwerpt; eindelijk een ontdaan-zijn van
« tijdelijkheid en toevalligheid » als boven onze tijdelijkheid
en toevalligheid niet een Oppergeest heerscht, die uit de
tijdlooze ruimten zijner ongeschapenheid alles voortbracht,
zijn misschien begrippen duidelijk voor 't moderne verstand
mij laten ze geheel in het donker.
Droeve vermetelheid ! zijn sommigen misschien hier
geneigd uit te roepen. Ja, maar ook troostende getuigenis
van het met-het-eeu-vvige-en-goddelijke-doorkneede innigste
onzer ziel, vermits ongeloovigen en godloochenaars op het
oogenblik zelf dat zij God en het onsterfelijke willen wegcijferen, genoodzaakt zijn er hulde aan te brengen.
Uit dit onbekookte en tegenstrijdige is toch eene bekentenis « van beteekenis » te onthouden : het onchristelijke
van de nieuwe richting. Met nadruk wordt er op gewezen
in dit program-schrift, in deze apologie voorgehouden door
een der meest gezagvoerende schrijvers : de moderne school
bedoelde iets meer dan loutere vernieuwing van vormen, zij
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wilde de poezie schuiven in de plaats opengelaten door de,
volgens haar, uitgediende openbaring.
Dit moet ons niet verwonderen : altijd, bewust of onbewust, gehoorzaamt de mensch aan wijsgeerige drijfveeren.
De groote stroomingen, die door het maatschappelijk leven
gaan, zijn altijd geestelijke stroomingen, en de kunst is alleen
het opbloeien eener gedachtengisting. Eens te meer komt
hier de nauwe betrekking van kunst en philosophie aan den
dag. Niet afgezonderd staat de kunst. Alles hangt aaneen.
De pantheIstische neigingen, de geest van ontkenning, de
zucht om los te zijn van alle banden — zed elijke, maatschappelijke of godsdienstige — om zich trotsch te verheffen in
kille en eenzame zelf-aanbidding, het individualism tot
stelsel geworden, met een woord al het subversieve der
moderne philosophie heeft maar al te trouwe uiting gevonden in de kunst onder al hare vormen en, God weet voor
hoe lang, haren harmonieuzen ontwikkelingsgang gestoord.
Met de overlevering werd afgebroken in de muziek, in de
schilderkunst, in de litteratuur. Het reine rijk der toonkunst,
de hemelsche sfeer, waar Beethoven, Haydn en Mozart
hunne engelachtige melodieen zongen, hunne diep-menschelijke zangen lieten klinken, werd bezoedeld door een
Wagner : verpest door het ongezond-pantheIstisch dwepen
van zijn trotschen geest, geschonden door het wulpsch begeeren van zijn bedorven hart. — In de schilderkunst is
losbandigheid de wet : eene verwarring van alle scholen,
van alle opvattingen, van alle zienswijzen, die alleen plaats
laat voor eenige individualiteiten. En wat de letterkunde
betreft, daar is het voile rijk der hoovaardij, daar woekert
de walgelijkste zinnelijkheid — een ongezond-zijn tot in de
kern der ziel zich uitend in ongeneesbaar pessimism, in
machteloos laedium vitae : de levensmatheid, de levensverachting, een totaal gemis aan alle levensvreugd.
Dat is het blijde uitzicht der moderne kunst.
Met voile overtuiging mogen wij dan Albert Verwey
naspreken en, uit de vruchten, tot het onchristelijke, tot het
verderf-brengende van de nieuwe richting besluiten.
Maar ... waar blijven dan de katholieken die meedoen
aan het moderne gedoe, die koketteeren met de vijanden van
hun heiligste overtuiging,die zich zeer vereerd achten als de
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god-Kloos hun toegang verleent tot de nevelwalmen van zijn
Sinai of de Indisch-getinte Couperus hun den wuften geur
laat opnemen zijner boudoirs ?
Zeker, schadeloos is de manic, zoolang er maar spraak
is van eenige trekskens tusschen de woorden te schuiven,
van zich zoo duister mogelijk uit te drukken om diepzinnig
te schijnen — al acht ik oprechtheid en persoonlijkheid als
een hoofdvereischte in de kunst ; maar wie zal beweren
dat het daarbij blijve? Het huilerige pessimism, de zelf-ontleding tot in het schaamtelooze toe, het wulpsche overgebracht tot in de christelijke atmosfeer, ziedaar wat overwoei
in het kamp der katholieke modernen.
Zij die nochtans zulke een heerlijke toekomst konden
te gemoet lien met juist dat aan de wereld te schenken, aan
de maatschappij, wat hun ontbreekt : de kloeke, gezonde
levensopvatting, het echt-menschelijke in de kunst. Dat ware
een onbetreden baan opgaan, een toongevende richting in.huldigen, de kunst wezenlijk vernieuwen.
Want, met al hun ijdel gezwets, zijn de modernen zoo
weinig modern. Hunne gemaaktheid, de bezorgdheid die ze
nooit verlaat om altijd nieuw en oorspronkelijk te schijnen,
hunne achteloosheid voor gedachten-diepte en gevoelsoprechtheid, maken hen verwant met alle tijdstippen van
uitgeleefdheid en kunstverzwakking. Zij zelven zijn aangedaan met de ziekte die zij wilden genezen : even ledig, even
bombastisch is hun rethorika als de zoo gewraakte der
vroegere schrijvers ; en deze ten minste spraken eene taal
verstaanbaar voor iedereen, uitten gevoelens gemeen aan de
algeheelheid der menschen. Wat niet het geval is met de
nieuwe schrijvers : zelden of nooit een hartekreet, een zielenoodschreeuw. Of, als een algemeen menschelijk gevoel het
behandelde onderwerp is — zooals in de soms zoo prachtige
poezie van Helene Lapidoth-Swarth — dan gaat dat gevoel
gekleed in zulke volmaakte marmeren vormen, in zulke
statige plooien van symbolistische schoonheid, dat men wel
de kunst bewondert, maar onderwege is de ontroering uitgedampt.
In dat opzicht geeft ons Verwey's boekske eene uitinuntende « lecon de choses » Ineens, te midden al de uiterstverfijnde, kunstig-mooie, zwaar-pessimistische brokken der
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modernen, breken en botten, kwinkelen en kwetteren de
meest-frissche, meest-ongedwongen, de oorspronkelijkste
poeziestukskens van Gezelle. Het is of een kind in eens begint te zwatelen en te fazelen, te zilverlachen onder uitgeleefde menschen. Het schrijfweefsel trekt en rimpelt te
alien kant nu dat nieuw stuk de oud-versletene aaneen wil
brengen. Want ja, Gezelle is immers modern ? Willens of
niet moest hij eene plaats vinden in het pantheon der nieuwe
kunst-goden ; de vrome, nederige, heilige priester Gods
diende bijgeroepen om hulde te brengen aan een levensbegrip gegrondvest op trots en zinnelijkheid, aan eene kunst
zonder goddelijkheid of schoonheidsliefde ; de Westvlaamsche dichter moest getuigenis geven ten voordeele eener
uitheemsche school in strijd met zijne innigste gevoelens als
vaderlander en als christen !
Heeft het modernism dan niets bijgebracht voor de
kunst ? Ingewikkelde, kiesche vraag, gemakkelijk te stellen, dock zeer bezwaarlijk op te lossen.
Vooraleer die beantwoording aan te gaan, zou ik
eerst een ander probleem willen onderzoeken, levensvraag
van den tegenwoordigen tijd, die al wat inkt heeft doen
vloeien, die tot gezeur en gezanik dreigt te worden : ik
bedoel het « te-kort » in de katholieke letterkunde.
Het is nog niet zoo lang geleden dat het katholiek geweten wakker werd voor de gewichtigheid der kunstproblemen, voor het beslissende van den schoonheidsinvloed. Met
zekere minachting werd vroeger neergezien op het dwaze
artistendom ; alleen de vragen van wetenschap of maatschappelijk belang schenen de aandacht van ernstige geesten
waardig. Nu is het overwicht gekenterd en met zekere
overdrijving misschien houden alle jeugdige gemoederen
zich met aesthetische vragen bezig. Nieuw-bekeerden slaan
wel eens over tot te ver-gebrachten ijver. Want, is er wezenlijk te kort in de katholieke productie? En wat verstaat
men onder « katholieke » letterkunde ?
Deze vraag wordt door den grooten kardinaal Newman
onderzocht in een boek zwanger van de diepste, subtielste
gedachten, gevat in den hem eigen kristalhelderen vorm :
Idea of a University. Niet genoeg kan men de studie van dat
geniaal werk aanbevelen aan de jonge geesten geplaagd met
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de edele nooddurft naar levens- en zielekennis, naar opheldering der tijds- en eeuwigheidsraadselen ; maar wie onder hen
volgt nog zulke arendgeesten, — een Newman, een Schaepman, een Lacordaire ? Als schooljongens worden zij op de
banken gelaten voor het laatste in-de-broek-gekomen genie.
Kiank-expressie is immers veel gewichtiger dan diepte van
gedachte ? En om Newmans gedachte te volgen is zoowel
inspanning als schranderheid noodig. — Wat er ook van zij,
de Engelsche kardinaal beschouwt, ten voordeele van zijne
geloofsgenooten,wat eene katholieke letterkunde in Engeland
zou kunnen zijn en zegt eerst wat zij niet kan zijn. Het ligt
voor de hand, volgens hem, dat men eene letterkunde niet
maakt, niet schept. De letterkunde is het product, de uitkomst, de vrucht van tijd en omstandigheden : « Eene
letterkunde kan beter zijn dan eene andere, maar slecht
zal de beste zijn, wanneer men ze weegt in de schaal
van waarheid en zedelijkheid. Het kan niet anders : de
menschelijke natuur is in alle tijden en in alle landen de
zelfde ; en hare letterkunde, daarom, zal ook altijd en overal
de zelfde wezen. 's Menschen werk zal altijd aarden naar
den mensch, die in zijne bestanddeelen en vermogens voortreffelijk en bewonderenswaardig is, maar geneigd blijft tot
wanorde en buitensporigheden, tot dwaling en tot zonde.
Zoo ook zal zijne letterkunde zijn; zij zal bezitten de
schoonheid en de woestheid, het zachte en het wrange van
den natuurlijken mensch, en bij al haar rijkdom en grootheid, zal zij noodwendig den zin kwetsen van dezen die,
volgens het woord des Apostels, waarlijk « geoefend zijn in
het onderscheid tusschen goed en kwaad. »
Newman vervolgt met eene fijne ironie, die door zekere
geestdriftigen te overwegen zou zijn : « Ik heb nooit geweten
dat de wereld moest aangezien worden als gunstig gestemd
voor het Christen geloof en de Christene zeden, of dat zij
eene verbintenis met ons aangegaan verbrak, wanneer zij
onze gedragslijn niet opvolgde. 1k beeldde mij nooit in dat
wij redens hadden om te klagen of verwonderd te zijn, indien
het verstand van den mensch purls naturalibus vrijheid verkiest boven waarheid, of indien zijn hart eerder geneigd is tot
losbandigheid van denken en spreken dan tot intooming. »
De zienswijze van den grooten Engelschen psycholoog
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kan men betwisten, men kan van meening zijn dat, zoo de
meerderheid der letterkundige gewrochten tot het kwaad
helt, dan toch de zuiverste meesterwerken den godsdienstigen stempel dragen, dat bij ieder y olk en te alien tijde de
genieen, de hooge geesten, een geloof beleden; toch blijft eene
bewering, door Newman vooruitgezet, het bedenken waard.
De letterkunde, in haar geheel, is de geestelijke
spiegel van het leven, van de wereid. Spreken van eene
« katholieke » letterkunde, schijnt het veld wat te beperken,
te verengen. — Men zou toch niet aan tendenz willen doen
en, onder voorwendsel van letterkunde, ons de een of de
ander zedespreuk willen opdisschen, gelijk het vroeger wel
meer gebeurde ? — maar neen, dit wordt niet met « katholieke » letterkunde beoog-d ; nog minder de beschrijving van
uitsluitelijk kerkelijke toestanden, of van eene ideate wereld,
die nooit bestond. — Van zulke letterkunde kan er nooit
genoeg te kort zijn.
Naar er te kort aan is, 't is aan werken geschreven in
echt-katholieken zin, opgevat volgens katholieke kunst- en
levensbeschouwing. Dat is wat wenschelijk, wat noodig,
wat te verwezenlijken is — ook volgens Newmans oordeel.
-- En onder dat opzicht is de behoefte naar katholieke
kritiek misschien nog dringender dan naar letterkundige
werken. — De boodschap die het katholicism, tot het einde
der tijden, der wereid te brengen heeft, is die van het reddend geloof, van de zuiverende moraal, van de verheffing
ten hooge. Reden te meer, indien het getal dapperen en
getrouwen altijd betrekkelijk klein zal zijn, opdat dezen hun
heilig vaandel met ridderlijke fierheid hooghouden. Maar
het tegendeel doet zich eerder voor. Men wil de wereld
met het bovennatuurlijke verzoenen, ja, maar ten koste
van dit laatste. De zeden zoekt men te verbeteren, en
daartoe schijnt de beschrijving van het ontuchtige tot in het
nauwkeurigste toe, onontbeerlijk. — Immers men moet
toonen dat een katholiek in levenskennis voor een ongeloovige niet onderdoet. En dan ontleenen priesters aan
bedorven schrijvers hun procOdes, hun stijl, hun palet,
om de heiligste ontroeringen van het gewijde te vertolken !
Dat beet realistisch zijn, bombast vermijden, met een woord
zich « modern » toonen — buiten 't welk geen zaligheid ! —
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En men wordt niet gewaar, dat met den vorm na te jagen
men ook het innerlijke binnen laat : den sceptischen geest
der moderne philosophie : Quid est veritas? het lage mitte te
deorsum der moderne kunst — den duivelschen raad — die
te alien kante weerklinkt in vervanging van het vroegere
Excelsior en Sursum Corda.
Een raadsel is het mij hoe jeugdige geesten kunnen
verleid worden door de barre, koud-koele theorien van het
modernism. Immers de jeugd is de tijd voor edelmoedige
droomen, belanglooze toewijding, opgaan in verhevene
denkbeelden — utopien des noods. Maar aan de jeugd van
onzen tijd ontbreekt juist het jong-zijn. Ze kunnen zich niet
geven, hart en ziel, voor eene gedachte of eene liefde.
En zijn ze vroeg-oud,met al de kalme beredeneering,het
nuchtere scepticism van bejaarden, dan missen zij, aan den
anderen kant, het doorzicht, de levenswijsheid die de jaren
meebrengen. Zonder ervaring, meenen zij dat eene letterkunde, gisteren ontstaan en niet zeker van een morgen, de
woorden heeft der eeuwigheid. Hunne blikken dringen niet
in 't verleden om heel de geschiedenis der wereld, heel de
ontluiking der beschavingsbloem : de kunst, na te gaan.
Daar zouden zij nochtans de gansche machtige Aipenketen zien rijzen : onbeweegbare toppen, vast op de eeuwen
gezeten, omdat zij, trouw en eerbiedig, de onveranderlijke
wetten der natuur erkenden.
De heidensche oudheid verschijnt eerst : IEschylus,
Sophokles, Euripides — huldigend eene macht boven
de menschelijke — blind, onverbiddelijk, noodlottig zoo
men wil, maar toch in hare mysterie beantwoordend aan
den drang der menschelijke ziel naar het godsdienstige;
hulde brengend aan het heiligst-diepe, meest-algemeene,
hoogst-eenvoudige der menschelijke gevoelens. Met de
christelijke tijden verruimt de gezichteinder, wordt de kunsten levensvraag in hare volheid gesteld. Dante, Shakespeare;
Vondel, Calderon, Corneille, Schiller, brengen de getuigenis
van ieder land en ieder yolk aan het hoogste ware, aan 't
verblijdende schoone, aan de onsterfelijke liefde spreken
die woorden uit, die in 't diepst van ieder menschelijk hart
weerklinken, en zijn tegelijk de uiting van 't algemeen
menschelijk gevoel.

i
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« Algemeenheid » is de les die uit het verleden weerklinkt, de les der geschiedenis, de les der traditie, de les der
kunstopvolging. Geene meer noodzakelijke, geene meer verworpen door de modernen. Dwaling te denken dat de kunst
bestaat sedert de juventus mundi ! De kunst werd geboren in
1880. De poezie is nu juist 25 jaar oud. Of ten minste hare
vergoddelijking begon in dien tijd. Dixit Albert Verwey. En
zulke onzin wordt als evangelie-woord aangenomen ! en aangenomen door katholieken, die in de liturgie hunner Kerk
alleen eene steeds opborrelende bron van poezie, van gewijde en waarlijk goddelijke poezie konden waarnemen.
Poezie het monopolie der modernen ! Maar juist zij
bedreven heiligschennis tegen de goddelijke en schoone,
verkrachtten de ongerepte en verblijdende, boeiden op aarde
de ten hemel stijgende. Geen poezie zonder aandoening,
zonder hartsontroering de poezie is zeer dicht bij het gebed,
Op de vleugelen der gedachte trekt zij ten hooge, maar het
innigste des harten gaf Naar geboorte. En de modernen ?
Hebben zij een hart ? — Zinnen wel en een trotsch verstand !
Opgesloten in dien trots, in de zelf-aanbidding der hoovaardij en wulpschheid,zijn zij tot geene echte liefde in staat.
Is bij hen dan niets te leeren — Tijd om nu de vraag
te herhalen, om ze eindelijk te beantwoorden. — Altijd en
overal valt er te leeren, bij alle slach van letterkunde, vermits de letterkunde niets anders is dan eene weerspiegeling
van 't leven. — Hier mogen we Newman onvoorwaardelijk
naspreken. — Door de letterkunde leert men den mensch
kennen. Hoe uitgestrekter derhalve het letterkundig verschiet, hoe ruimer de zielkennis. Daarom is het enggeestig
streven der christene klassieken zoo noodlottig, omdat het
den menschelijken geest verre houdt van een gewichtig
standpunt der verlopen tijden, hem berooft van de prachtige opbloeiing eener heele beschaving. Leven en letterkunde,allerinnigst verbonden,beInvloeden elkander op zulke
wijze dat de letterkunde, het leven weerspiegelend, op hare
beurt het meest bijdraagt tot levenscultuur, om menschen
te vormen. Niet door de wetenschap wordt het gemoed gekneed, maar door de letteren die, tot de verbeelding sprekend, den grooten hefboom in beweging brengen in den
menschelijken geest. Sedert eeuwen bleken de humaniora
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de beste ontwikkelingsschool, het onovertroffen beschavingsmiddel.
Is dat zoo, bewees eene zoo lange ondervinding dat de
fijnste bloemen van 't heidendom niet verderfelijk maar opbeurend werken op de christelijke gemoederen,dan moet het
ons niet bevreemden dat een Newman het veld der letterkunde vreesde te beperken met aan « katholieke » letterkunde
te doen. Hij, de man van zoo veelzijdige cultuur, de uiterst
fijne en breede geest, de geschiedvorscher vast overtuigd
dat het christendom enkel wortel kan schieten in een grond
door de beschaving voorbereid, moest wel de laatste zijn
om de vruchten van den menschelijken geest te versmaden.
Al wat ons in voeling kan brengen met de menschen
rondom ons, ons dieper inzicht geven in hun gemoed, ons
meer « mensch » maken, is goed — en dat juist is het uitwerksel der letterkunde.
Doch moeten wij in voeling zijn met den mensch in 't
algemeen, dan tech vooral met dien van onzen tijd, al ware
't maar om zijne zwakheden beter in te zien en deze te verhelpen, om zijne dwalingen te kennen en te bestrijden.
Daarbij, alle betrekkelijk kwaad behelst een goed. Niet
zonder bestaansreden of zonder nut zijn de verkeerde
stroomingen — godsdienstige, wijsgeerige of letterkundige
— die den levensoceaan doorspoelen. Geenszins zou ik dan
de jeugdige geesten willen afhouden van de studie onzer
moderne letterkunde, maar enkel hen vrijwaren van eene
blinde navolging, hen door veilige leidregels beschutten
tegen de gevaren dezer studie. Te meer daar, ondanks in 't
oog springende gebreken, er voor verwittigde geesten, wezenlijk iets te leeren is bij de modernen.
Zelden inderdaad fleurde zoo in eens eene litteratuur op
in een groep rijker begaafde schrijvers. Dat was het groot
geluk der nieuwe school : het onbetwistbaar talent harer
aanhangers, hunne volharding, hunne onversaagdheid, de
verwaandheid zelve met de welke zij alles afbraken -vvat
voor hen bestond, hun zelfvertrouwen. — Ook, in 't begin,
de eenheid van hun streven. Later mocht er verdeeldheid
komen, botsingen zich voordoen , maar eerst waren alien
bezield met eenen ijver die aan liefde grensde. — Deze
liefde was enkel schijn, een plaatsvervanging voor liefde-
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loosheid doch aan dezen gloed, aan dit enthusiasme zijn de
modernen al het schoone schuldig dat zij voortbrachten, al
hun blijvende verzen, al hun klinkend proza (i). Daardoor
verdienen zij bestudeerd te worden, en in die jeugdige vetvoering is de familietrek te vinden met de patronen waarop
zij zich beroepen : de Engelsche dichters van het begin der
xixe eeuw.
Er zou veel te zeggen zijn over Verwey's bewering als
zou de studie der Engelsche litteratuur den toon gegeven
hebben aan de moderne richting. Dat Keats en Shelley aandachtig werden gelezen, ja weleens nagevolgd, valt niet te
ontkennen maar werd de geesi der Engelsche dichters even
goed door hunne Hollandsche volgelingen gevat ? Van.
Shakespeare af, is de groote strooming der Engelsche letterkunde altijd geweest het echt-menschelijke, het dicht-zijn
bij 't leven. Aan tendenz bezondigden zich de schrijvers
allerminst, zelfs de losbandige Byron, de godloochenende
Shelley. Hun scepticism blijft persoonlijke kwestie, en
daarnevens hebben zij altijd een open oog voor de bekoorlijkheden der natuur, het schoone des levens. Byrons zwarte
vlagen zijn niet verwant aan het modern pessimism. En wat
Keats betreft, zijn wereldberoemd
A thing of beauty is a joy for ever
galmt, in een vers, een kunst-credo uit, in regelrechte
tegenstelling met de moderne opvatting.
Al gelukte het ook der nieuwe school Shelley en Keats
op te eischen voor hunne meening, dan nog is niet bij doze
dichters den grondtoon te zoeken van den Engelschen geest.
Deze veropenbaart zich integendeel in een godsdienstig en
menschelijk gevoel, ongeevenaard bij andere volkeren, en
dat misschien zijn hoogsten bloei bereikte in de prachtige
roman-school, bij de Scotts, Eliots, Dickens. Deze laatste
vooral is als dichter weergaloos. Schreef hij in proza, dan
vond hij tonen van de hoogste poezie door het gewijde van
zijne aandoening, het lyrische zijner liefdevlucht, het diepwijsgeerige zijner levensopvatting. Wat Gratry voorhoudt
(i) De knappe virtuositeit der modernen laat ik hier onvermeld, als door iedereen erkend. Deze studie bedoelt eerder
het onderzoek naar wijsgeerige oorzaken dan woordenkunst.
17
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over de nauwe betrekking tusschen philosophie en poezie,
wordt in hem letterlijk bewaarheid. Geen schrijver bereikt
door het gevoel zulke zielshoogte. — De geloovige middeneeuwen vierden in Virgilius een heidenschen profeet het
innige zijner melancholie, het teedere van zijn menschelijk
gevoel schenen hun dien titel waard. Zoo zou ik Dickens,
in de wijde en echt-katholieke kerk van 't eeuwig-menschelijke, willen meerekenen onder de voornaamste predikers
van het evangelie van vrede en broederlijkheid, armenvereering en medelijdende liefde.
Licht valt het to vatten waarom ik op hem druk. —
Juist omdat hij alles heeft wat de modernen missen. Liefde
ademen al zijne werken, een dicht-zijn bij den mensch, bij
den armen, den iijder, den verdrukte vooral, bij het yolk
met een woord, dat gansch vreemd is aan de aristocratenkunst der decadenten.
Doch,zullen zij mij verwijten, dat is roman-letterkunde,
en onze kunst knoopt zich niet vast aan de school van
Dickens en Eliot, maar aan de Engelsche lyriekers. — Laat
ons deze dan nemen. Longfellow is Amerikaan, maar mag
wel onder de Engelsch-schrij vende dichters tellen. Zijne
levensopvatting is even gezond, even breed en mild, even
helder-menschelijk als die van Dickens — ook even godsdienstig. Van Tennyson mag men het zelfde getuigen.
Bij een anderen grooten naam zou ik wat langer willen
verwijlen : het is die van Elizabeth Barrett-Browning.
Deze is van ongemeene beteekenis, juist omdat hare
poezie zoo diep wijsgeerig is, zoo een met het leven, zoo
doordrongen van de godsidee. Volgens een harer beoordeelaars, « haakte ze naar het verheiligen der poezie ». Men kan
het uit haar eigen woorden opmaken, waar zij zegt Wat
wij noodig hebben is de aanraking onzer letterkunde door
Christus' hand, gelijk hij andere doode dingen aanraakte
wat wij noodig hebben is voor de zielen onzer dichters het
gedrenkt-zijn in Christus' bloed, opdat het door hen in antwoord moge roepen tot de onophoudende weeklacht van de
sfinx onzer menschelijkheid, de dood weer opbeurende
in verrijzenis »
In die diep godsdienstige ziel was de gedachte mannelijk-wijsgeerig. Heel hare poezie berust op philosophische
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gronden, zit stevig ineen tot een beredeneerd stelsel en is
tegelijk eene hooge levensuiting. Innig is Mrs. Browning
overtuigd dat poezie geen bedrog is, geen hersenschim, maar
de hoogste waarheid, het innerlijke schoon der waarheid ;
dat zij is het gevoel van 't eindelooze, onsterfelijke, onbegonnene ; de getuigenis ten voordeele van 't eeuwige, essentieele, onveranderlijke. Maar niet in droge syllogismen
wordt deze overtuiging geopenbaard, neen, onder het levendste kleed van een rhythmisch en krachtig vers. Haar
meesterwerk, Aurora Leigh, roman in blanke verzen, bevat
al de gedachten der schrijfster over kunst en leven. Wie ook
de lezing genoot der briefwisseling tusschen Elisabeth
Barrett en haar toekomenden gemaal,den dichter Browning,
wordt gewaar hoeveel autobiographie met het verzinsel vermengd is en voelt zijne bewondering groeien voor deze edele
ziel, die niet alleen verheven-schoon dichtte en dacht, maar
ook leefde en voelde.
Wilden de modernen ter school gaan bij de Engelschen,
waarom kozen zij dan den ouderen Keats liever dan de
gezond-krachtige, volklinkende, levensmoedige poezie van
eene Elizabeth Browning Waarom? Ei I juist omdat
hunne opvattingen zoo hemelbreed verschillen met de hare,
omdat zij hunne veroordeeling hadden kunnen lezen in
verzen als de volgende
Natuur en geest, —
Wie tusschen deze scheiding maakt, in kunst,
In zedeleer of maatschappij, verscheurt
Wat de natuur bijeenhoudt en teelt dood,
Dicht onwaar dicht, maalt laffe schilderijen,
Misbruikt zijn leven, kent de menschen niet,
Vindt nergens 't rechte spoor... (I)
Mrs. Brownings kunst, streng wijsgeerig, diep godsdienstig, stijgend op deze twee vleugelen tot de hoogste
hoogte die de menschelijke geest kan bereiken, is geheel gegrondvest op de beginselen door Gratry in zijne philosophie
uiteengezet. De katholieke priester-wijsgeer, de protestantsche dichteres-denkster, kwamen tot het zelfde besluit —
een besluit, mijien ver verwijderd van 't moderne lawaai.
(1) Hollandsche vertaling van W. van Walcheren.
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Daar is niets zoo gehaat, zoo gevreesd, zoo verbannen als
de gedachte. De poezie moet zijn een wiegerig geldingklangel, bestemd om nevelige beelden voor een sluimerig
oog te laten waren, vage impressies wakker te roepen in een
droomerige half-bewustheid, of wel zij is « de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. » Van
algemeenheid, van innige betrekking met waarheid, zeden
en leven, van broederlijkheid of echt-menschelijk gevoel,
geen spraak ! En bij gevolg ook een onmiddellijk dalen van
de eigenwaardigheid. Alles moet vermeden worden wat den
mensch kan bewust maken dat hij is : een heldere geest
bestemd om waar en onwaar te onderscheiden ; een warm
hart dorstig naar geluk en schoonheid en die bereikende
door zelf-vergeten en zelf-opofferen ; een vrije wil kiezend
tusschen goed en kwaad; met een woord een verantwoordelijk
wezen op weg naar eene eeuwigheid van zaligheid of ramp,
een godsdienstig wezen ten hooge getrokken door het onbegonnen Leven, het stralende Licht, de onsterfelijke Liefde.
Kort spel heeft de moderne dichtkunst met die uitgediende
meeningen gemaakt. De nieuwe dageraad is ontloken. De
kunst is veranderd, omdat de mensch veranderd is. Van
schepsel is hij tot god geworden,en in de zelfaanbidding vindt
hij het vervullen van de heiligste plicht, de bron der hoogste
ingeving : « Het gevoel waarin de poezie die jongeren bracht
of aantrof, was dat van den vrome die zijn god aanbidt, maar
de god was de poezie-zelf, beeld-geworden, de god was de
Schoonheid. En omdat zij toch, van ver of van nabij, voor
een christelijken god geknield hadden, bracht de een de
woorden van zijn vroegere aanbidding mee in zijn latere of
zag de ander den nieuwen god aan den ouden vijandig ; en,
omdat zij menschen waren,werden de trekken van de nieuwe
godheid door elk anders geduid. »
Dank moeten we aan Albert Verwey weten, in zoo
schel een licht gesteld te hebben hoezeer de nieuwe kunst
met de traditie van alle tijden afgebroken heeft, hoe grondigessentieel zij verschilt met de christelijke opvatting.
3a December 1905.

M. E.

BELPAIRE

DE OFFICIEELE VERTALING *
+- + 4K- VAN ONS « CODE PENAL »

Eene der oorzaken, waarom onze taal voor de Strafrechtbanken in Vlaanderen niet zoo zuiver gesproken en
geschreven wordt als dat wel wenschelijk zijn zou, is de
officieele vertaling der Crimineele Wetboeken door M r De
Hondt : Deze van het Code Penal verscheen in 1867 ; in 1874
werd, overeenkomstig art. 12 der Wet van 17 Augustus 1873,
over het gebruik der Nederlandsche taal in Strafzaken, de
Nederlandsche vertaling van het Wetboek van Strafrechtspleging uitgegeven.
Telkens werd het werk besproken door eene Commissie :
In 1867 werd deze aangesteld door Minister Bara. Zij
was gelast de grondslagen eener goede vertaling van het
Code Penal vast to stellen. (I)
In 1874 was daarvan voorzitter de voorzitter van het
Verbrekingshof, Baron de Grassier.
Wat deze over De Hondt's werk zei, is daarvan eene
scherpe critiek : « Qu'il me soit permis de soumettre a M r le
juge De Hondt une observation generale. C'est qu'il me
parait s'etre attaché trop scrupuleusement au texte Francais
parfois assez peu soigné et qu'il neglige d'employer dans sa
traduction des termes et des tournures de phrase consacres
depuis longtemps par la legislation et la jurisprudence neerlandaises. » (2)
In denzelfden zin schrijft M r De Hoon (2) : « Getrouw
(1) Zie samenstelling der Commissie en hare werkzaamheden in Belgique udiciaire 1868, 1296, artikel door M r Serrure.
(2) Rechtskunclig Tijdschrift, IIe Jaarg., blz. 164. Zie daar ook
`vat Mr De Hondt antwoordde op den voorzitter der Commissie.
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aan de gedachten door Ledeganck ontvouwd en in praktijk
gebracht, heeft M r De Hondt er altoos naar gestreefd eene
letterlijke vertaling te geven, die dan wel eenigszins stroef
en gewrongen voorkomt en die s,zich afscheidt van de N ederlandsche rechtstaal wier bewoording en wendingen geijkt
en door de Nederlandsche wetgeving en rechtspraak bekrachtigd zijn. »
De vertalingen door M r De Hondt werden nochtans
zeer gunstig onthaald. — M r Serrure (Belg. judiciaire, 1868)
schreef over de vertaling van het Code Penal : « Nous croyons
que Mr De Hondt a parfaitement reussi dans la tâche qu'il
s'etait imposee. Sa traduction nous semble satisfaire a toutes
les exigences. Elle est intelligible pour le public, elle est
fickle et litterale, elle Ocarte les mots strangers, sans tomber
dans des exces de purisme ; elle affectionne les expressions de
note ancien droit sans mariter le reproche d'archaIsme. »
Dat wij thans die geestdrift niet meer voelen voor de
bedoelde vertalingen is wel te wijten aan het uitstekend
Nederlandsch W etboek van Strafrecht (1886) dat in het binnenen buitenland geprezen werd als een meesterstuk, ook wat
taal en stiji betreft (I).
In 1867 daarentegen was in Nederland nog over 't algemeen van kracht het Code Penal van 1810 en de daarvan
door Bilderdijk gemaakte vertaling was uiterst gebrekkig. (2)
Wat De Hondt's taak nog bemoeilijkte is het willekeurige van vele Fransche benamingen : Over den Franschen tekst schreef La Belgique judiciaire (1867-716) « C'est en
ce sens que le nouveau Code Penal pourra etre appele Belge,
pour &Ire redige en une langue qui frequemment nous
appartient en propre ou tout au moins n'appartient pas a la
France. »

(1) Te lezen eenige getuigenissen. Rechtskundig Tijdschrift I,
blz. 162. 163.
(2) vertaling die overal de sporen draagt van de overgroote
haast en de verregaande slordigheid, waarmede zij werd afgewerkt. » OBRIE, De Nederlandscke rechtstaal inzonderheid met betrekking tot het Strafrecht, Blz. 19.
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Wij willen eens even de taal van De Hondt's vertalingen
vergelijken met deze uit het Hollandsch W etboekvan Strafrecht
Wat reeds onaangenaam aandoet bij het lezen van De
Hondt's vertalingen is het pijnlijk voorthinken van schier
iederen volzin onder de zware vracht hulpwerkwoorden
waarmede hij beladen is, b. v. A. 113 « Alle Belg, die de
wapenen zal hebben gevoerd tegen Belgie, zal gestraft worden met buitengewone hechtenis », in plaats van « leder
».
Belg, die de ... voert, wordt gestraft met
Het onderzoeken van het le Boek zal wel het belangrijkst
zijn, daar alle algemeene termen daarin worden opgenomen.
— Wij schrappen de Van's uit het opschrift Van misdrijven en
beteugeling en verwijlen bij art. i waarin de verdeeling der
straf bare feiten en der straffen voorkomt. — Wij treffen aan
in den Franschen tekst de woorden infraction (slecht Fransch :
Zie : Belg. Judie. loc. cit.), crime, delit en contravention, het
eerste nomen generis de drie andere : onderverdeelingen verder voor de straffen : la Jeine criminelle, la jbeine correctionnelle, la peine de _police. Al die uiterst willekeurige benamingen
to vertalen was reeds een eerste struikelblok. Ook in de
commissie werd de vertaling der benamingen van straf bare
feiten druk besproken. (Belg. Judie. 1868, 1301.)
Ten slotte werden aangenomen voor infraction misdrijf,
voor crime misdaad, voor delit wanbedrijf, voor contravention
overtreding — dezelfde benamingen als in Bilderdijk's vertaling — men kan er tegen opwerpen « dat het onderscheid
tusschen wanbedrijf en misdaad bloot willekeurig is.
Misdrilf dat de drie soorten van strafbare feiten omvat en
misdaad dat uitsluitend voor crime wordt gebruikt, zijn twee
synoniemen die oorspronkelijk dezelfde beteekenis hebben
wan heeft veel sterker beteekenis dan mis, dus zou wanbedrijf
eigenlijk een erger feit dan misdrijf moeten voorstellen. » (1)
Het Hollandsch Wetboek verdeelt de strafbare feiten in
misdrijven en overtredingen.
De straffen worden geheeten : lijfstraffen, boetstraffen en
lolitiestraffen. «De woorden lijfstraffen en boetstraffen zijn ten
hoogste willekeurig. Wat zijn lijfstraffen en wat beteekent
Loch het woord boetstraf ? » (2)
(I) OBRIE,

op cit blz.

22. - (2)

Id. blz. 18.
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Dc straffen zijn hoofd- ex bijkomende straffen. De
hoofdstraffen zijn de dood, vrijheidstraffen en geldboete (in
de officieele vertaling staat geldboet).
Vrijheidstraffen kunnen naar het misdrijf, waarop ze
staan, verdeeld worden in hechtenis (politieke feiten) en gevangenisstraf voor de andere. Het Nederlandsch Wetboek van
Strafrecht kent geene andere benamingen.
Wij hebben : dwangarbeid (minimum io jaar), ofisluiting
(5 tot io) en gevangenzitting (om de taaleenheid is het beter
gevangen4sstraf te gebruiken).
Bijkomende straffen zijn K l'interdiction de certains
droits vertaald « ontzeg van zekere rechten ». Het zou ten
rninste ontzegging moeten zijn. Het Nederlandsek Wetboek en
Ur De Hoon (2) gebruiken ontzetting (3) Een persoon
wordt ontzet van een recht.
b) renvoi sous la surveillance sp6ciale de la police —
vmending onder het bijzonder toezicht van de politie. Dit woord
verzending wordt gedurig g-ebruikt : men verzendt iemand van
het vervolg voor « ontslaat van vervolging ». « De Raadkamer
verzendt naar de boetstraffelijke rechtbank » in plaats van te
verwifzen. Men zegge liever met De Hoon en De Hondt
(A. 35) : stellen onder het bijzonder toezicht van de politie.
P) Confiscation vertaalt De Hondt : verbeurte voor verbeurdverklaring.
Verder schrijft De Hondt, na Bilderdijk, dat dwangarbeid en hechtenis eeuwigdurend of tijdelijk zijn levenslange
straffen kunnen de menschen opleggen maar geene eeuwigdurende.
(1) Het is eene historische benaming, ook bij opsluiting of
eenvoudige gevangenisstraf bestaat verplichting tot arbeid.
Men denke dus bij dwangarbeid niet meer aan de straf bij
het wetboek van 1810 beschreven cc zij zullen met de voeten
aan een kogel gekluisterd gaan, of twee aan twee met een keten
aan elkander gesloten zijn. »
(2) Grondbeginselen van bet Belgisch Strafrecht. Grondbeginselen van de Belgische strafvordering. — Aalst bij De SeynVerhougstraete.
(3) Een ander voorbeeld van woordaf knotting is vervolg
waar vervolging past, b. v. in Art. 5o : vervolgs verrichtingen
voor daden van vervolging.
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De duur der — De boet — De termijn is van staat in menig
artikel te lezen daar ook schrappe men de van's uit dus :
De duur van ofisluiting is tien jaar — De geldboet is ten minste een
frank — De termijn der verjaring is tien jaar.
Le condamne heet in De Hondt's vertaling steeds de verwezene. Om misverstand te vermijden moeten voor condamni,
condemner en condemnation veroordeelde, veroordeelen en
veroordeeling gebruikt worden, daar verwijzing renvoi beteekent b. v. in beschikking (I) van verwijzing (ordonnance
de renvoi) (te lezen Rechtskundig Tijdschr., II, 44 onder nr 13).
Veroordeelden tot dwangarbeid worden opgesloten in
maisons de force of tuchthuizen (DE HooN). In de officieele vertaling staat rasphuizen ; voor veroordeelden tot oJsluiting bestaan
maisons de reclusion ofisluitingskuisen ; voor gevangenisstraffen
maisons de correction, volgens DE HOON verbeterhuizen, in de
officieele vertaling van De Hondt boethuizen ; Bilderdijk vertaalde zooals DE HooN. Het Koninklijk besluit van 3 Jan.
1887 onderscheidt de Nederlandsche gevangenissen in strafgevangenissen, huizen van bewaring en passantenhuizen. —
Die veroordeeld is tot hechtenis wordt opgesloten in eene
vesting en niet in eene sterkte (art. 18).
Uit Ledeganck's vertaling heeft De Hondt overgenomen de termen : wettige verbieding voor wettelijke interdictie (2),
verbodene voor geinterdiceerde—elkheel (solidaire) voor het geijkte
Nederlandsch hier te lande onbekende woord : hoofdelijk
onwederroefielijk voor onherroefielijk — tilbare voorwerben voor
roerende voorwerjen — (a. 241) bewaarhouder voor het geijkte
bewaarnemer.
Niet altijd wordt de gansche beteekenis van den Franschen tekst weergegeven, b. v. in art. 31 staat : « remplir
fonctions, emplois ou offices publics ». De Vlaamsche tekst
spreekt slechts over ambten en bedieningen. In ditzelfde
artikel wordt _port d'armes, dat meer omvat dan het dragen
(1) Ordonnance : is bevel van voorzitter of onderzoeksrechter,
is ook het bevelschrift of de beschikking (besluit van de raadkamer).
(2) Over wettig en wettelijk cfr. Rechtskundig Tijdschrift, II, 47,
interdictie-ontzegging en verbieding de nota bij het woord : Interdiction-supplement au Dictionnaire Francais-Neerlandais, Termes
de droit.
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van wapens voor de jacht, vertaald jachtbrieven. DE HooN
schrijft beter toelating om wapens te dragen. Elders nog
(b. v. a. 26 9-276) wordt officiers ministeriels, waaronder men
verstaat o. a. notarissen en deurwaarders, vertaald door ministerieele beambten, dat den beperkten zin niet heeft van het Fransche officiers ministeriels. Verder II e boek, IVe deel, IIe hoofdstuk het opschrift: aanmati ging van, daar de zin vereischt door.
Doch onvolledig weergeven van den Franschen tekst is
niet het hoofdbezwaar tegen De Hondt's vertaling, maar
wel dat de taal ervan te Fransch klinkt. Het bewijs ligt
voor de hand. Eenige voorbeelden :
In art. 31 lezen wij : bijwezende getuige of bevestiger voor
getuige in de akte (instrumentaire) of over de akte (certificateur)
(cf. Rechtsk. Tijdschr. II 37. — Bellefroid, supplement au
Dictionnaire Vo Temoins) — deelmaken voor lid zijn, raad
voor raadsman, beheerder voor bewindvoerder.
In art. 34, 56, 98 en and. wordt brescrire sa j'eine vertaald zijne straf verjaren. Eene omzetting is noodig.
In art. 34 : plaats van doortocht (lieu de passage) voor
llaats van zijn doortocht of waar hij doorgaat — zich aan te bieden
voor te verschijnen voor.
In art. 40, 97, enz. voorname straf beter hoofdstraf (cf.
OBRIE De Nederlandsche Rechtstaal, blz. 49-50).
Art. 42 : voorwer/ van het misdriil voor objet de l'infraction.
Over de beteekenis van objet de l'infraction cf. Nypels,
Crimin., t. I, C Pen, Comment. II, n° 164. DE HooN vertaalt beter : feitelijk bestanddeel, ook het 2e lid van dit artikel
wordt door dezen laatste beter vertaald.
Art. 45 : toewijding aan een bestemming — DE HooN vertaalt beter : toewijzing- aan eenig werk.
Art. 48 : Liifdwang zal niet uitgeoefend noch behouden
blijven, cf. DE HooN ' s vertaling : toegepast noch gehandhaafd.
Ve hoofdstuk : Hervalling (volgens DEVREESE een Gallicisme). De geijkte Nederlandsche uitdrukking is : herhaling,
thans ook in onze Belgische wetten gebruikt.
Art. 54 : de llichtige voor de schuldige. Een ergerlijk Gallicisme is zich jlichtig maken van voor zick schuldig maken aan.
(Cf. nota van Mr De Vries, Rechtk. Tijdschr. 11, 45, 44 onder
comllice.) Verder in art. 67, 6 9 enz. staat medeplichtig van voor
medejblichtig aan.
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Art. 57 : overweging der hervalling voor beoordeeling.
Art. 58 : overtuigd van : het heeft weinig met de overtuiging te stellen : te vergelijken de sierlijke vertaling van
dit artikel door DE HooN (Belg. Strafr. blz. ii9).
Art 63 : die van langsten duur, beter zette men : de langstdurende.
Art. 65. Te vergelijken bij de vertaling van DE HooN.
Deze volgt minder schroomvallig den Franschen tekst.
Wanneer men de vertaling van het X e Hoofdstuk vergelijkt met deze door DE HOON (blz. 231, 235, 240) of de
artikels van het Nederlandsch Wetboek van Strafrecht, die
dezelfde zaak bepalen (art. 68-76), zal men de waarheid inzien van de critiek door Baron de Grassier geveld over de
besproken vertaling.
Om niet te gewagen van het overzetten van incapacite
attachee a door onbevoegdheid verknocht aan voor gehecht aan of
verbonden aan (verknocht is immers geen verleden deelwoord)
en van dernier ressort door hoogste gebied in de plaats van
laatsten aanleg (art. 92), kan vastgesteld worden dat al de
rechtstermen en uitdrukkingen verschillend zijn van de
geijkte Nederlandsche, zoo in art. 92- 93 : Liffstraffen
Boetstraffen Politiestraffen verjaren met, daar de Nederlandsche uitdrukkingen zijn : verjaren door of na verloob van ...
(Nederl. Burgerlijk Wetboek, art. 2005, 2006, 2007, 2008, 2012)
ofwel een recht vervalt door verjaring in ... (b. v. art. 70 Nederl.
Wetboek van strafrecht) (Rechtk. Tijdschr. II 5o).
De Hondt schrijft verder : de verjaring zal van tien jaren
zijn voor : de termijn der verjaring is tien jaar. — De verjaring
wordt onderbroken voor gestuit. (Zie o.a. Ned. Wetb. van Strafr.
art. 72 — Burgerl. Wetb. IVe boek, VII e titel, IVe afdeeling
opschrift en art. 2015 enz.)
In het 4e lid van art. 96 zou in de plaats van : begint de
verjaring met den dag der ontvluchting beter staan : vangt de yesjaringstermijn aan op (cf. DE HooN vent. art. 95 -- Ned. Wetb.
van Strafr. o. a. art. 77).
Men leze ook in DE HooN 's werk de vertaling der art.
20-28 der wet van 17 April 1878 (blz. 219, 221, 222, 223) dan
zal men niet langer de action publique of civile openbare of
burgerlijke rechtsvordering, maar wel rechtsvordering
tot straf of tot schadevergoeding heeten.
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Andere voorbeelden van slaafsche vertaling zijn nog :
in art. 136 toefiasselijk aan voor toepasselijk 0.p ; art 152 zaken
van het gebied dezer laatsten (du ressort de ces derniers) : ressort
is hier toch de atnbtsbevoegdheid ; art. 223 vergadering van
lichamen, waar instellingen bedoeld wordt; art. 236 ontslag
geven voor ontslag nemen of indienen ; art. 277 e. a. aangestelde
lichamen voor corps constitues (over de beteekenis van dat
woord cf. Nijpels et Servais, Commentaire, Ed.I9oo, III, 248,
n.r 4) ; art. 307 wit (blanc) voor wit vak ; art. 362 nieuwgeboren
kind voor_pasgeboren kind, zelfstandigheden voor waren of stolen.
Is het tintje van « archaIsme » niet zichtbaar in uitdrukkingen als eedontluiking (prestation de serment), gebaarden voor gebaren, (belhamels, art 290, 333).
Verkeerde woorden of woorden met verkeerden zin gebruikt
zijn o. a. : in art. 66 uitgelokt, opstokers, opstokingen voor
ruid, dader van ofiruiingen, opruiing (over uitdagen, uitlokken,
opruien, verwekken cf. Rechtsk. Tijdschr. II 34); art. 138 gelast
voor belast ; reisorde voor reisorder (art. 198 e.a.) of voor reispas
(art. 35); art. 328 mondelingsch voor mondeling (het bijv.naamw.
is mondeling, mondelijk, het bijw. mondelingsch, mondelijksch) ; afgekneveld voor afgefterst ; knevelarij voor afpersing
(extorsions), knevelarij komt te pas in den zin van concussion
(art. 243) (cf. Reath. Tijdschr. IV, 194-196).
Meermaals werd de wensch geuit eene gemeenschappelijke rechtstaal voor Noord- en Zuid-Nederland te Mien
tot stand komen. Het zal daarom nuttig zijn na te gaan het
verschil van benamingen in onze officieele vertaling en het
Nederlandsch Wetboek.
Wij vermeldden er reeds waarvan onze benaming misschien een gallicisme was — als b. v. hervalling voor herhaling —. Thans zullen wij enkel wijzen op eenige verschilpunten, zonder dat wij evenwel staande houden dat de
woorden door De Hondt gebruikt slecht Nederlandsch zijn.
Hiermee wordt slechts taaleenheid bedoeld :
I°) l e Boek, opschrift van VI e Hoofdstuk : Samenbestaan
van misdrifven — Het N ederl. W etb. gebruikt : samenloop (cf.
Rechtsk. Tijdschr. II, 44 onder concours infractions).
20) Art. 72 e. v. discernement. De Hondt : oordeel — het
Ndl. Wb. : oordeel des onderscheids.
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30) Assassinat, meurtre, homicide.
Onze officieele vertaling schrijft als volgt : Art. 393 :
Doodslag- begaan met het inzicht om ter dood te brengen
wordt moord geheeten (meurtre).
Art. 394 Moord begaan met voorbedachten raad wordt
beraamde moord geheeten (assassinat).
Het Nederl. Wetb. daarentegen schrijft : Art. 287. Hij
die opzettelijk een ander van het leven berooft wordt als
schuldig aan doodslag...
Art. 289. Hij die opzettelijk en met voorbedachten
rade een ander van het leven berooft wordt als schuldig
aan moord...
Te vergelijken ook in art 290 en 291 de woorden : kinderdoodslag, kindermoord.
In het Nederl. Wetb. kornt geene uitdrukking tot vertaling van Homicide in uitdrukkingen als : homicide par imprudence, homicide excusable. Tot vertaling van dit begrip
stelt men voor ontlijving (te raadplegen : Belg. Judic. 1868,
13o2 ; Obrie op cit., blz. 22-27 ; Rechtsk. Tijdsch. II, blz.
onder nG 6 ; Bellefroid Dictionnaire-Supplement Vo assassinat, nota).
40) Art. 443 enz. Laster, eerroof, beleediging.
Volgens De Hondt is laster calomnie, eerroof diffamation, smaad outrage, beleediging injure.
In het Ned. Wetb. van strafr. is Beleediging het algemeen
woord (Opschrift boek II, titel XVI) : Is schuldig aan smaad
hij die opzettelijk iemands eer of goeden naam aanrandt door
telastlegging (1) van een bepaald feit met het kenlijk doel
daaraan ruchtbaarheid te geven. Indien dit geschiedt door
Iniddel van geschriften of afbeeldingen is de dader schuldig
aan smaadschrift (art. 361).
Laster (art, 262 Ndl. Wtb.) heeft dezelfde beteekenis als
in onze officieele vertaling.
Verder bestaat in Nederland het misdrijf eenvoudige beleediging.
In sommige artikels zou men het woord smaden gunstig
kunnen vervangen door beschimpen of besftotten. (Men verge-

(r) Een fraaier woord dan : aantiiging.
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lijke onze officieele vertaling, art. 144-145, met art. 147 van
het Ndl. Wtb. van Strafr. Zie Rechtsk. Tijdschr. IV, 199.)
Het N ederl. Wetboek van Strafrecht zet °Picking (art. 326)
waar wij aftroggelarij (art. 496) gebruiken diefte met inklimming (art. 311) voor diefte met beklimming (art. 467) eenvoudige
bankbreuk (art. 34o) voor enkele bankbreuk (art. 460) aanranding
der eerbaarheid (art. 246) voor aanslag op de eerbaarheid (vent.
art. 372) verduistering voor misbruik van vertrouwen. (De heer
Obrie vindt ons Vlaamsch woord beter, op cit, blz. 29.)
Dezelfde gebreken als in de vertaling van het Code Penal
kleven ook aan de vertalingen van het Code d'Instruction Criminelle en van vele bijzondere strafwetten. Het besluit hiervan is dat die vertalingen best zouden vervangen worden
door andere waarin men meer rekening zou houden met de
rechtstaal in Nederland.
Intusschen kunnen de Vlaamsche Rechtsgeleerden DE
HooN 's werken gebruiken en bij het behandelen van strafzaken het N ederlandsch Wetboek van Strafrecht raadplegen.
L.
Dendermonde, November 1905.

DOSFEL.

ICASTANJEBOOMEN
Ik groete u, groenend looverkruid
dat weeldrig uit de takken spruit
in de eerste lentedagen ;
met sap en zonnigheid gevoed,
gij, jeugdverblijd, herleven moet
na 't wilde -wintervlagen.
De stemme, die van 's Heeren hand,
in 't dorre en doode beenderland
het leven weer deed treden,
voer door de naakte stammen heen,
en door de bruine boomenleén
kwam spannend sap gegleden.
Dra staat uw kruin alree gereed,
ter lentefeest, in 't groen gekleed,
o mijn kastanjeboomen,
en vreugdig wiegt uw blarenkrans
vol vogelzang en zonneglans
in 't Lustig lente-komen.
De dagen gaan. Het meidagweert ;
het zonnetij is weergekeerd
langs gouden wolkenbanen ;
het straalgeweld zijn banden breekt,
op elken tak een wimpel steekt,
een blanke sterrenvane.
Me dunkt ik zie alree dien kuif,
dat Witte, weemlend bloemgewuif
in 't blozend morgenlonken,
als 't zonnelicht, gesproet, gevlekt,
de druppels van de blaren lekt
en giet uw kruin vol vonken.
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Zoo meengen blijden zomerdag
ik rustend aan uw voeten lag
in 't lommer van de blaren,
en 'k zag door uwe kruinenpracht
de helgerande wolkenmacht
door blauwe heemlen varen.
Toen zijt ge schoon; maar 't naj aar komt
in 't land gestormd en raast en bromt
door de oudgedaagde tronken
het wil het al to niet gedaan,
gaan plundren en omverreslaan,
van dolle vreugde dronken.
Geen bolsters meer en merkt mijn oog,
geen groenend, groenend loofvertoog,
maar rosgedroogde blaren.
Het rukt en snokt en weg van hier,
mijn blikken uit, in 't stormgegier,
zijn ze alle weggevaren.
Met hoofd en armen blootgesteld,
verweerloos tegen 't vriesgeweld,
daar treurt ge droeve boomen
gestorm is 't dan van 't windgevaart
dat huilend door uw takken waart
lijk nare winterdroomen.
Maar God is daar die 't al behoedt,
die 't leven weerom wekt en voedt
in blijder lentedagen,
en elk jaar zult ge in 't groene staan,
lijk nu en weer aan 't groeien gaan
en bloem en blaren drag en.
Lenternaand, 1905.

AUG. VAN CAUWELAERT.
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Beppo woonde met z'n vader, z'n moeder en een heele
troep broertjes en zusjes, in een heel klein huisje aan de
Middellandsche Zee.
Het leek eigenlijk meer op een soort van stalletje, of
een groote bijenkorf, dan op een huis; geheel van leem gebouwd, met een rond dak, dat van boven een beetje plat
was. Hoe ze er met hu n allen in konden, heb ik nooit begrepen, want er was maar een kamertje in, met twee spleten
voor vensters en een gat voor deur. Gestookt kon er niet
worden, want er was geen schoorsteen ; maar dat hinderde
niet, want er viel maar zelden iets te koken, en 't was er
nooit koud.
De enkele keeren dat moeder eens macaroni klaar
maakte, wat voor Italianen de grootste tractatie is, werd er
een soort ijzeren korfje op drie pooten buiten gezet en op
de gloeiende houtskool kookte zij Naar potje. Maar dat gebeurde misschien tien keer op een jaar ! Anders aten ze
maar een stukje brood, een sinaasappel of een gebakken
vischken, waarmee een oud manneken met zijn ezel langs
de huizen kwam leuren. Enkel 's Zondags kregen ze een
kroesi e wijn.
Ze waren ook maar alleen 's nachts in het huisje.
Overdag speelden de kinderen op 't strand of in de zee ;
vader ging bijna iederen dag naar Capri om te visschen, en
moeder zat, voor de deur in de zon, koraaltjes te pikken.
Hoe ze dat deed, vertel ik verderop.
Moeder was, toen ze jong was, een heel mooi meisje
geweest, misschien Duel het mooiste van Castellamare, een
18
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stadje, dat in een krans van citroenen en olijven, aan den
voet van den purperen Vesuvius ligt.
Ze had het echte type der Zuidelijke Italianen, die nog
bijna zuiver, de mooie lijn der oude Romeinen hebben bewaard, met oogen schitterend als zachte sterren, gitzwart
haar, dat tot ver over de heupen reikte en den heerlijken
bouw van een menschenras, dat nog is, zooals de groote
Kunstenaar menschen heeft geschapen en dat nooit door
alcohol is ontwricht.
Maar nu was moeder al lang niet meer mooi Ze was
jong getrouwd, met een heel armen man en had, 't een na
't ander, heel veel kindertjes gekregen. Nu waren haar haren
grijs en haar oogen dof, maar den zacht-teeren blik hadden
ze behouden en zij haar hoog opgerichte gestalte, als een
antiek bronzen beeld.
Ze vond het wel naar dat ze niet meer mooi was, maar
haar man hield toch evenveel van haar en nu waren haar
kindertjes mooi in haar plaats.
1k geloof dat ze zelf niet goed wist hoeveel kinderen ze
had! Haar man en zij konden in 't geheel niet schrijven en
ik geloof dat ze ook niet best tellen kon. 't Was net een
nestje met jonge hondjes, zoo zacht en gemollig krioelden
ze dooreen, of liever een hokje vol donzig-zwarte konijntjes.
En nauwelijks was 't eene gekomen of 't andere ging alweer
op weg, en soms kwamen ze met hun tweeen of drieen te
gelijk aanrollen. 't Eene al liever en mooier dan 't andere.
Zoolang ze heel klein waren, hadden ze korte, zwarte
krullen, als bij negerkindertjes stijf tegen 't hoofd geplakt,
die later, bij de ineisjes, lang begonnen te groeien en als
een mantel over de schouders vielen. Verder hadden ze
niet heel veel aan.
Al de kinderen waren mooi, behalve Beppo.
Toen Beppo moest komen was moeder geschrikt, en
van heel klein of waren zijn beentjes zwak en stonden naar
birmen, en was zijn rug heelemaal krom gegroeid. Zijn gezicht was bleek, met een heel spits kinnetje, en zijn groote
oogen hadden dien pijnlijk-peinzenden blik, die bijna alle
misvormden hebben en die scheen te vragen waarom hij niet
was als al de anderen. Waarom hij niet hard loopen en
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draven kon en met de broertjes van de rotsen springen in
de blauwe golven van de zacht zuchtende zee.
Moeder en vader pruttelden nooit als er alweer zoo'n
zacht, zwart kindje in 't wiegje kwam liggen, dat de man
van een appelcienenkist getimmerd had.
Er is dan ook in dat heerlijke land, dat, zooals de Caprianen zeggen, schoon is als een lach van God, zoo weinig
voor zoo'n kindje noodig !
Zoolang ze heel klein waren, werden ze door moeder
gevoed en later leefden ze bijna geheel van oranjes en
drui yen.
En verder onderhield hen de heerlijke zon, die hun
lijfjes stoofde als rijpe vruchten.
Aan 't huishouden en de kleeren had moeder niet veel
te doen. De jongentjes liepen zonder iets tot een jaar of tien
en de meisjes hadden alleen een klein wit hemdje en aangezien er bijna niets in het huisje stond, hoefde ze ook haar
meubelen niet te poetsen, en dus had ze, met haar man, en
al die kinderen toch nog tijd om er voor hen alien wat bij te
verdienen.
Als de kinderen op 't strand waren en vader in zee,
bracht ze een klein tafeltje buiten op vier waggelende pootjes.
Daarop stonden twee mandjes en een kleine machine, een
soort draaibank, waaraan een boor was vastgemaakt. In 't
eene mandje lagen stukjes ruwe koraal,die vader in den nacht
gevischt had, in 't andere mooie gave stukken, waarin vlug
met de machine een gaatje werd geboord. Als ze klaar
waren, werd er een ander apparaatje op de machine gezet,
om de stukjes te slijpen en te polijsten en dan had ze een
mooie ronde koraal, die, als ze er een heeleboel van bij een
had, Vrijdag door vader in Napels aan een juwelier werden
verkocht. Bijna de heele bevolking van de Napelsche baai
en al de dorpjes om den golf van Sorrento, leven van die
koraal-industrie, en de straten liggen met kleine roode
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stukjes afval bezaaid, dat in een ander land misschien nog
groote waarde zou hebben.
Toch levert dat draaien en polijsten maar heel weinig
op! De juweliers in Napels berekenen de prijzen wel heel
hong aan de vreemden, een mooie collier kost soms duizend
lire, — maar de arme visscher en de bereidster verdienen er
maar een paar soldi mee.
En hoe weinig de kinderen ook noodig hadden, ze
moesten toch iederen dag een beetje eten ! Vader werkte al
harder en harder, — de vangst was den laatsten tijd ook
schraal gevveest, — moeder werd al zwakker en zwakker,
en toch kwam er ieder jaar een kindje bij ! De anderen
merkten niet veel van die zorg. Als ze ergen honger hadden,
gingen ze maar wat alikruiken van de rotsen plukken, of
liepen een rijken Engelschman na, die op weg was naar
Pompeji of Herculanum, en sprongen met zijn alien om
hem heen, half zingend, half dansend : « Signor wt, au:,
Signor un sol », en lieten hem niet gerust voor ze wat
hadden gekregen. Gewoonlijk gaf de Signor Inglese 't met
plezier, omdat hij schik had in de mooie kinderen, met hun
lieve stemmetjes en bevallige bewegingen.
Beppo alleen k6n dat niet doen ! Hij had een gevoel
van diepe vernedering als iemand hem geld gaf, waar hij
niets had voor gedaan ! Dan zocht hij liever aan 't strand
een mooie schelp, die hij aan de reizende dames verkocht
of hield 't ezeltje vast voor Milor, als hij afsteeg om hooger
te voet,den Vesuvius op te gaan. En onder 't wachten sloeg
hij de vliegen weg van den rug van 't arme beest, dat zoo
vreeselijk onder den zadel gewond was en dan toch maar
zware ruiters den berg opzeulen moest. Beppo sloeg zijn
ezel nooit.
Beppo was ook de eenige van al de kinderen, die een
beetje lezen had geleerd.
Hij voer wel eens met zijn vader naar Capri mee, waar
hij visch aan de groote logementen leverde en wijn aan den
heremiet, die in zijn kluis woont, boven op de rots, met
't vergulde beeld van de Moeder-Jonkvrouw, dat met
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uitgebreide armen de zee schijnt te zegenen en zichtbaar
is van de heele baai.
De goede heremiet, die er met zijn welgedaan gezicht
en glundere oogen alles behalve kluizenaarachtig uitzag,
had plezier in den aardigen, vluggen jongen. Net als alle
normaal-gezonde menschen hield hij veel van beesten en
kleine kinderen, omdat hij dan wat te beschermen had. In
zijn rotsenhuis hield hij een paar witte lammeren, die als
hondjes waren opgevoed, een kraai met een poot, een
makke schildpad en een half blinde kat. En zelf, door zijn
matig leven zoo krachtig en gezond, had hij een teer-week
gevoel onder zijn bruine pij voor 't zwakke kind, dat altijd
zoo hijgde als hij achter vader den zonnigen berg opklom
en terwijl de visscher dan verder rondbracht den wijn en
den visch, hield hij 't kereltje bij zich in zijn koel grottenhuis, waar hij altijd wat .ekkers voor hem bewaarde ... En
half spelend, half ernstig, had hij hem lezen geleerd.
Eerst natuurlijk, zooals alle Roomsche kindertjes
leeren, de Litanie van de Heilige Maagd : « Sancta Maria,
Madre di Dio, Stella del Mare, bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onzen dood. »
Telkens herhaald, als een klagende melopee — tot de
wind 't geluid wegdroeg van de zware mannenstem en
't kinderen-altje — ver over de zee en de bergen heen.
Later leerde hij hem ook de gebeden der Heiligen en
de andere litanieen en eer Beppo 't zelf begrepen had, kon
hij bijna alles lezen wat gedrukt was en zijn broertjes en
zusjes en kameraadjes zagen hem voor een soort wonderkind aan.
Hij leerde ook gemakkelijk vreemde talen, niet alleen
Fransch, wat de meeste Italianen een beetje kennen, maar
van de Signori Inglesi leerde hij Engelsch en zoo gauw en
zoo aardig dat ze nooit een ander ezeljongentje hebben
wilden.
Zoo doende verdiende Beppo menigen soldo. En ook
wel eens een lire of een shilling. Maar 't seizoen in de
omstreken van Napels duurt maar van Maart tot einde
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Mei. Dan wordt het de vreemden te heet en ze trekken
weer weg over de bergen.

Die geheimzinnige bergen trokken Beppo aan ! Hij
wist dat Italie in 't Noorden begrensd werd, door een mach.tige keten van blanke bergen, die als wachters gesteld zijn
over 't heerlijke land, — als reuzen, die dezen hof van God
bewaken.
Beppo wou weten, wat er achter die bergen was !
Hij wou de landen zien, waar de menschen woonden,
met hun vreemde, lichte oogen en haren als fijn gesponnen
vlas.
Hij dacht dat al de menschen van over de bergen rijk
waren, rijk zooals de Signori Inglesi, die heele boekjes vol
in den zak hadden — gelijnd met goud.
Hij dacht dikwijls aan dien ouden domine, van wel
zeventig jaar, met witte haren. — Beppo hield eens zijn
ezeltje vast, en toen hij zijn beurs uithaalde om hem te
betalen, stak hij Naar naast zijn zak en ze viel op den grond!
Hij had 't niet gezien.
't Was een groen geknoopt beursje — en daardoorheen schitterde 't goud ! Beppo had nog nooit zooveel geld
bijeen gezien. Hij wist niet dat er zooveel geld op de
wereld was! — Hij werd er een beetje duizelig van ... Hij
raapte 't op, en 't was heel zwaar.
Behalve dat 't zoo zwaar was, vond hij dat 't leek op
een hagedisje groen en goud, als 't in de zon schittert
als een levend juweel.
De oude man liep verder langs 't strand en was al
bijna achter een rots verdwenen
Beppo hem na,— hijgend, want hij kon nooit goed heel
hard loopen : « Signor, Signore » in zijn haast en opwinding vergat hij zijn Engelsch.
De oude heer bleef staan en keerde zich om.
« Ecco, Signore ».
Met een stralend gezicht hield hij hem 't beursje voor.
De oude man kreeg tranen in de oogen.
Net als alle Engelschen had hij geleerd dat alle
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Italianen dieven waren — dieven en leugenaars ... En daar
stond nu dat kind — dat arme kind, dat mismaakt was —
dat hij wist dat maar zelden genoeg te eten kreeg ... En
het bracht hem zijn beurs terug — ongeschonden Hij
lei zijn fijne, witte hand op de zwarte krullen — bukte
zich en kuste hem. Toen nam hij er vier van de grootste
gouden stukjes uit en lei ze in 't bruine, vuile handje.
« Ecco Beppo » zei hij met zijn komiek Engelsch
accent.
Beppo lachte blij met al zijn blinkend witte tanden. —
Maar hij kon niets zeggen.
Toen kneep hij 't geld heel stijf in zijn handje en
holde er mee naar moeder toe.
Aan moeder gaf hij drie van die mooie gouden vinkjes,
maar hij vroeg of hij er een van houden mocht. Toen
moeder « ja » zei, verstopte hij 't in zijn pet. Hij tornde een
naad los en stopte 't tusschen de voering.
Toen moeder hem uitlachte en vroeg wat hij er mee
wou doen, zei hij zachtjes « tramontana ». Dat stukje
moest helpen om hem over de bergen te brengen, naar dat
verre vreemde land, waar 't zoo koud was, en de menschen
vreemde lichte haren hadden, of ze al oud waren op hun
twintigste jaar.
Zoo spaarde — spaarde Beppo zijn geld bij soldi op en
eindelijk, toen hij 4o lire bijeen had, ging hij met vader
naar Napels en kocht een guitaar.
Hij had nooit tegen iemand een woord van zijn plan
gezegd. Evenals vele Zuiderlingen en menschen met
zwarte haren, ook al hebben ze lang in het Noorden gewoond, had hij een groote neiging tot terughoudendheid
en hield van alles wat stil-vreemd was — geheimzinnig —
hij voelde bij instinkt wien hij vertrouwen kon en wist wel
dat ze t'huis hem uit zouden lachen dat hij, de kromme,
zwakke Beppo over de bergen wou — tramontana — naar
't vreemde Noorderland, waar een nude matroos, die schuiten verhuurde, hem vaak zulke wondere dingen van verteld had.
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Alleen met den hermiet besprak Beppo zijn plan.
« Ga met God en de Heilige Maagd, m'n jongen », zei
de goeie man, die even onpractisch en romantisch als
Beppo was en zooveel in de Legenden der Heiligen had
gelezen, dat hij dacht dat 't leven was een sprookje en de
wereld een hemel vol lichte heiligen en engelen, en de
aarde een paradijs, en de menschen goed.
Maar aan zijn vader had Beppo toch gevraagd om den
guitaar met hem te gaan koopen en ging ook met hem naar
den ouden guitaarspeler in de Via Rione, om te hooren
welken weg hij moest gaan en waar hij 't best zijn marmotje kon koopen, want bij iederen echten Italiaanschen
jongen hoort een marmot.
In Savooie zijn ze 't best te krijgen, ze wonen . daar in
de holen van de groote, witte bergen.
Beppo's begrippen van aardrijkskunde waren nog
maar heel vaag en verward, maar con it buon Dio e la bella
Vergine, was hij zeker dat geen kwaad hem zou deren,
omdat hij 't voor zijn moeder ging doen.
Want dat was eigenlijk de rede van Beppo's reislust —
dat hij hoopte om over de bergen veel geld te gaan winnen
— voor moeder, met haar groote, moede oogen en haren als
de sneeuw van 't verre land.
Ze schreide wel toen ze hoorde dat Beppo zoo ver van
haar weg en over de bergen wou gaan, maar toen hij zei
dat hij veel geld winnen zou, lachte ze blij ... Ze had
nog zooveel kindertjes over !...
De avond vOor hij ging, — zijn guitaar lag op 't bed in
een groenen saaien zak en er bovenop een 11661 klein
bundeltje kleeren, vroeg hij aan vader of die hem voor
't laatst naar Capri wou roeien.... Hij had den hermiet nog
niet goeien dag gezegd :
« Zoo Beppo » zei hij, toen Beppo in zijn grottenhuis
kwam — « ik wist dat je nog eens komen zou, m'n jongen ».
Ze praatten samen over de verre reis en Beppo beloofde dat hij hem zou schrijven, want hij had nu ook
netjes schrijven geleerd.
« En ik zal voor je bidden, m'n kind, en 's avonds,
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als de maan omhoog klimt uit de zee, zal ik hier voor
't venster een lichtje zetten, dan weet je dat je weer t'huis
wordt gewacht ».
Toen stond hij op, haalde uit een holletje in de rots een
doosje, waar een rood koordje om gewikkeld was, nam er
een looden beeldje uit, dat hij Beppo om den hals bond
— de jongen wist niet wat 't was, maar kuste 't eerbiedig.
Toen maakte hij met zijn winger een kruisje op zijn
voorhoofd en zei zacht den ouden katholieken zegen van
alle landen : « God zegene u en God beware u mijn kind ».
Toen drukte hij hem een blinkend stuk van vijf lire in de
handen en deed schreiend de deur achter zijn vrindje dicht.
*
* *

En Beppo daalde voor 't laatst de rots of naar de zee,
waar vaders bootje in den maneglans lag als een groote
zilveren vogel, die zachtjes op de golven deinde.
Den volgenden dag zei hij vader en moeder vaarwel
en begon zijn reis, naar 't land achter de bergen.
II

Beppo had maar een heel klein beetje geld op zak en
moest dus al dadelijk zijn kost met zingen verdienen... Maar
Italianen zijn zoo aan dit soort van leven gewend dat hij
verder trok van stadje tot stad en van dorp tot dorpje,
zonder veel avonturen, tot hij, na zoowat een veertien
dagen, in 't Groot-Hertogdom Toskanje kwam.
Daar zag de wereld er al heel anders uit !... De menschen waren nog wel zwart, maar toch niet meer zoo
donker ... Ze spraken mooier, met zachter stemmen ....
't Was ook een veel schooner Italiaansch dan Beppo
gewend was, en hij kon ze soms maar met moeite verstaan.
Toch bleef hij nog al lang in Toskanje, omdat de menschen
schik hadden in den stillen, bescheiden jongen, die zulke
lieve liedjes zong — meest maar zoo van die eenvoudige
wijsjes, die de Napolitaansche visschers zingen, als ze
't net inhalen en de zon ondergaat.
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Alle avonden stond hij zoo bij de Goudsmeden brug
aan den Arno, waar 't altijd vol is met liedjeszangers met
guitaren, omdat daar de groote logementen zijn. — En als
de guitaren zwegen, laat in den nacht en de sterren zich in
het water spiegelden, zong hij
« Santa Maria
Moeder van Jezus
Zie uit de sterren
op ons neer,
Zegen de netten,
licht van de zeeen,
en breng op de aarde
uw kindje weer ... »
Hij zou wel in Florence gebleven zijn en had er wel
veel geld kunnen winnen — maar een vreemd verlangen
trok hem verder, over de bergen naar 't Noorden heen.
Hij trok verder en verder, en .'t landschap veranderde...
De lucht werd bleeker en de schaduwen grijzer ... de rijke
toon, die als een vlam is, zelfs wanneer de zon niet schijnt,
verdween en lage wolken zweefden langs den einder.
't Was nog midden in den zomer, maar de nachten werden al koel. Hij kon niet meer, zooals in 't begin van de reis,
een heelen nacht onder een boom blijven slapen en moest
in een goedkoope herberg gaan, of bij vriendelijke menschen in een schuur overnachten ... Dit kostte wat meer,
maar hij verdiende ook nog al veel.
Hij verdiende zOoveel, dat hij vaak een eind met den
trein ging en ook per spoor over de Alpen trok ...
Tramontana — over de bergen — hij had 't zich vaak
zoo heel anders gedacht, — evenals bij alle menschen met
een heel levende verbeelding, was 't werkelijke zoo heel
anders dan hij had gedroomd.
Uit den trein kreeg hij 't eerst de sneeuwreuzen to
zien ... Hij zat in zijn hoekje van een coupe derde klasse
en keek droomig naar de heldere lucht, die al bleeker
werd, hoe verder ze spoorden, nu geen purperfluweel meer,
maar fijn, grijs-blauwe taf ... Op eens liet hij een zacht
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geluidje hooren — hij had een berg gezien, met sneeuw op
den top !
En al was 't zoo andel s dan hij had gehoopt — toch
sprongen de tranen hem in de oogen en rolden over zijn
wangen, hoe verder hij kwam ... 't Was anders dan hij
gedacht had, maar 't was schoon, — zoo mooi of 't hier de
hemel is, dacht hij.
De trein vloog door de bergen verder.
Dan langs een waterval, die kokend in den afgrond
sprong — dan langs een dennenbosch, met sneeuw op de
kruinen — dan langs een eenzame alpenhut ... 't Begon te
sneeuwen en hij klapte in de handen, want hij had nog
nooit in zijn leven sneeuw gezien ... Wat was dat aardig —
't was net als de hermiet had gezegd, — of er donsjes uit
engelenvleugelen vielen ... 't Moest nu vriezen, waar ze
waren en toch was heelemaal niet koud ... Hij had 't zelfs
warm, want hij was zoo opgewonden. — Tramontana --nu was hij in 't hart van de bergen. — Door de ingewanden
van de aarde vloog de trein, donderend, ratelend, dat
Beppo met de oogen moest knippen en toch een gevoel
van jets heel heerlijks had ... En 't was zoo vreemd — dan
weer in een donkeren tunnel — of de trein was begraven,
— en dan weer, met een blijden kreet van de fluit, verder
vooruit weer in de zon !
Eindelijk een tunnel, zoolang dat er geen eind aan scheen
te komen... Toen weer 't licht dat hem eerst verblindde...
De trein stond stil. -- Ze waren aan een station.
Daar liepen, hoewel 't midden in Augustus was, de
menschen rond met pelzen potsen en hooge laarzen. Een
heele troep werkers baggerden door de sneeuw, die ze met
houten schoffels van de staven schoven. De reizigers stapten
uit — de dames rillend in hun dunne zomerkleeren en met
de voeten in dunne laarsjes, druipend van de sneeuw. En
't was een wirwar van talen : Italiaansch, Duitsch, Hollandsch, Fransch, alles dooreen, 't meest Engelsch, dat
Beppo 't best verstaan kon... Hij nam zijn hoedje of voor
een Engelsche dame, met wie hij de Vesuvius was opgereden,
maar ze herkende hem niet.
Hij stapte ook uit om zich een beetje te warmen, want
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nu de opwinding wat bedaarde, zag zijn gezichtje groen
van de kou. Hij liep heen en weer op het perron en keek
verlangend in de wachtkamer I ste klasse, waar een groot
houtvuur brandde in een open schouw en de passagiers
warme soep zaten to lepelen.
Maar 't zag er daar zoo erg duur uit, en het kon van 't
reisgeld niet af !
Maar daar bedacht hij wat. Hij stapte de wachtkamer
binnen, nam zijn hoedje beleefd in de rondte af, lei zijn
guitaar tegen den schouder en begon :
Dolce Italia
terra promessa...
Het oude lied dat alle Italianen kennen en toen met een
kleine overgang — op dezelfde wijs — het lied van de Zee
en de Sterren
Al de Italianen kwamen dichterbij, of stonden in een
kring om hem heen en veel vreemden zelfs hadden tranen
in de oogen — want alle menschen, die 't eens zagen, hebben
Italie bijna liever dan hun eigen land.
In een oogenblik had Beppo zijn hoed vol geld, kon
ook een lekker warm bord soep voor zich koopen en stuurde
aan moeder zijn eerste overgespaarde geld.
Toen hij buiten kwam had hij ook wel een beetje een
trots gevoel.
Bij 't op en neer gaan, zag hij een hoop bagage staan
en goed, dat verder moest worden gezonden en daarbij vier
of vijf kleine kottekes van gevlochten tenen Daar zaten
zeker ongelukkige beestjes in, de ook ver weg moesten uit
hun eigen land, dacht hij met een vreemd gevoel in zijn
keel, want nu hij eenmaal die grens voorbij was, kreeg hij
toch een beetje heimwee naar zijn mooie land.
Hij keek in de kooitjes, en daarin zat zoo waar wat hij
zocht,... in ieder hokje was een marmotje! Hij had net den
volgenden dag zoo'n beestje willen koopen, maar dit ging
gemakkelijker en beter en dan waren er meteen een paar
uit dat nauwe kooitje vrij.
Hij kocht er twee, omdat ze 't niet eenzaam zouden
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hebben,
mooie diertjes, met wat domme snuitjes, zwart
en wit, met gele vlekjes.
Hij kocht ook een paar groote oranje gouden peeen en
aan 't volgend station, toen de trein weer naar warmer
streken was gedaald, een kropje sla en wat andijvie.
Hij had een heele gezelligheid aan de beestjes, die
al gauw mak werden en toen hij er een beetje mee had gespeeld, onder zijn arm kropen en daar in slaap vielen. Eên
oogenblik bedacht hij dat hij ze eigenlijk niet noodig had
gehad en dat hij er onderweg maar veel last mee ging
krijgen. Hij hoorde nu eigenlijk tot een hooger categorie
artist, een guitaarspeler en zanger noernt zich in Italie een
« Artista » en er zijn wel heeren uit deftigen stand, die met
een guitaar onder den arm in een café loopen om er te
gaan zingen.
Maar al gauw kwam Beppo's practischen zin weer
boven en dacht hij : voor de deftige menschen zing ik en speel
ik mijn guitaar en voor de kinderen laat ik mijn marmotjes
dansen... Ze begonnen van zelf in de rondte te draaien, als
hij op een klein fluitje blies.
Hij had een van de hokjes er bij gekocht om er een
soort slaapkamertje voor den nacht van te maken. Daaraan
zat hij nu in den trein te knutselen, maakte 't netjes schoon,
lei er versch hooi in, dat de goedige Zwitsersche conducteur
hem gegeven had en waar de diertjes, knuffelend van plezier, in wegkropen.
Onderwijl keek hij telkens het raampje uit. Hij was nu
wel in een heel andere wereld, maar niet minder mooi dan
't land dat hij verliet.
Hij zag de groene, koele meren, ondoorgrondelijk-mysterieus, waarvan nog nooit een mensch de diepte peilde.
Hij zag tegen de rotsen de hutjes van hout en de stille rust
der heilige bergen, die zich als reuzen legerden om het meer.
Alleen de kleur van de lucht was zoo schoon niet meer.
Hij was gewend aan de fijne, parel-teedere tonen van het
Zuiden, glinsterend als juweelen in den morgendauw en
donkerblauw violet tegen den avond. Hier was alles zwaarder, harder van toon — feller van lijn, met hoekiger,
nijdiger kanten — toch ook mooi, maar meer geheimzinnig
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— duister — minder overeenstemmend met Beppo's eigen,
lichten, zonnigen aard « ...En hoe vreemd » dacht hij, die
graag zulke dingen bedacht, waar de meeste menschen niet
eens op letten, « hoe vreemd, bij ons is 't landschap
licht en de menschen zijn zwart en hoe feller de zon schijnt
— hoe zwarter ze worden, en hier in 't land van 't Noorden is alles donker en zwart, behalve heel hoog, tusschen
de sneeuw op de bergen en de menschen zijn lichter en
soms bij na wit.
Ze werden hoe langer hoe blonder, hoe verder hij
kwam en 't was of ze den hemel in de oogen hadden, die
was als heel licht blauw, fijn grijs satijn.
Net reed hij voorbij een baanwachtershuisje, waar een
vlasblond kind hem met een verschrikt gezichtje stond na
te staren.
Beppo knikte en liet haar zijn marmotje zien.

Zwitserland was anders niet het doel van zijn tocht.
Hij Wilde naar Frankrijk en Belgie en van Antwerpen naar
Engeland ... Holland had hij over gedacht, maar hij verDuitsch
stond de taal niet en zou die ook moeilijk leeren
maar
dat
was
ook
niet
gegaan.
had hij geprobeerd
Dus Frankrijk, Belgie, Engeland, dat was 't plan en dan
in Engeland \Teel geld verdienen en terug naar Moeder 1

Met den nachttrein uit Basel, kwam hij aan in Parijs.
Dat was de eerste, werkelijk groote stad, die hij zag en
hij werd duizelig van het lawaai. Hij kwam net aan toen
het groote dagelijksch verkeer van groente- vleesch- en
melkkarren begon — een onafzienbare rei, als een processie
allemaal wagens met eten om menschen te voeden. Hij
keek er naar met een soort van schrik. Hij begreep niet dat
al dat eten 's avonds verdwenen zou wezen ! En toch moest
hij twee stuivers betalen voor een paar wortelen voor zijn
beestjes, die waren zoo bang voor die herrie, dat ze angstig
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onder zijn armen kropen en Beppo er heel potsierlijk uit
zag, toen hij in een goedkoop logementje afstapte, met
onder iederen arm een rillende marmot.
***
In Parijs bleef hij wel een maand of drie. 't Was stil
en goedkoop in het zindelijke logementje en hij kon
biezonder goed met de Franschen overweg. Ze waren
vriendelijker, met warmer manieren dan de Zwitsers, die
' t wel evengoed meenen, maar 't moeilijk kunnen zeggen
en ze waren veel zindelijker dan de menschen van zijn
eigen land, want Franschen zijn eigenlijk keurig netjes en
raken alles met zulke lichte, voorzichtige vingertjes aan.
Hij verdiende nu nog al heel veel geld, en wat hij niet
noodig had, stuurde hi] aan moeder en ook Padre Anselmo,
had al lang zijn vijf lire terug.
's Avonds speelde hij veel in een groot café op den
boulevard, en ook in kleine tjingel-tjangels, en hij kreeg altijd
een tafeltje voor zich alleen, omdat de menschen zagen
dat hij niet zoo lang staan kon.
Hij zong zijn eigen woorden in 't Fransch of Itaiiaansch, die hij op eigen gevonden melodieen dichtte en
nooit, omdat hij zelf alleen mooie, reine dingen dacht,
zong, of zei hij iets dat een kind niet mocht hooren. — En
de menschen luisterden graag naar hem.
Het zou dan ook veel beter geweest zijn, als Beppo
maar in Parijs gebleven was, tot hij genoeg verdiend had
om naar huis te gaan of anders den weg naar Engeland
over Calais had genomen. Maar zijn plan was nu eenmaal
om over Antwerpen te reizen hij wilde graag de grootste
haven van Europa zien.
Eer hij ging, stuurde hij nog wat geld aan zijn moeder
en door een vergissing van den beambte, die zijn Fransch
slecht verstond, stuurde hij eigenlijk meer dan hij kon
missen. Maar hij wilde 't mandaat niet weer veranderen,
om den man geene onnoodige moeite te geven en dacht dat
hij in Belgie wel gauw meer verdienen zou.
In Brussel ging 't ook nog tamelijk goed, hoewel hem
daar in een paar cafés de deur werd gewezen.
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Ook waren ze daar niet gewend aan guitaarspelen in de
straat, en ze hielden niet van wat ze niet kenden. Hij zong
dus zijn liedjes, maar zonder begeleiding en liet zijn marmotjes zien. Zoo daalde hij echter van een soort halven
kunstenaar, in eens weer tot een gewonen straatzanger af.
In Antwerpen ging 't nog slechter dan in Brussel, want
hier begon ook 't bezwaar van de taal. Beppo was nooit in
een land geweest, waar hij de taal niet verstond, behalve in
Zwitserland, waar hij maar doorgespoord was, en waar toch
de meeste menschen Fransch hebben geleerd.
Hier in Antwerpen spraken alleen de beschaafderen
Fransch, hoewel met een tongval, die hij moeilijk verstaan
kon — maar het y olk sprak bijna uitsluitend Vlaamsch. Er
waren er die zelfs geen woord Fransch begrepen. Ze spraken
ruw, en hun manieren waren ruw. Nergens vond hij die
lichte, lenige beleefdheid, die in Frankrijk zelfs de geringste
werkman bezit en hem als een edelman den hoed doet
lichten maar wel een neiging tot uitlachen, tot hard
schreeuwen, tot uitjouwen van 't schuwe vreemde kind, met
zijn bruin-gele huid en groote, verschrikte oogen.
De soort van hartelijke goedmoedigheid, die onder dit
ruwe uiterlijk ligt verborgen, kreeg hij helaas maar zelden
te zien, hoewel hij ze nu en dan wel eens ondervond, als
een dikke, Vlaamsche vrouw hem een snee brood met veel
boter, of een « tasken warme caffe » gaf, met : « doar mien
jonk, vre't da maor op, tulle ».
Beppo wist dan echter met die enorme homp brood
geen raad, want Italianen eten nooit zulke massas, en was
te beleefd om te zeggen dat hij 't niet op kon.
Hij voelde zich vreeselijk ongelukkig !
Seder 't begin van zijn reis had hij niet zoo'n gevoel
gehad van geheele verlatenheid en diepe ellende.
Hij logeerde in een vuil, ongezellig logementje, ergens
in een van de donkere zijstraten van de haven, waar
's avonds krijschende muziek werd gemaakt, en tot heel laat
in den nacht gedanst werd. En de straten waren zoo vuil
en glibberig en koud, en de zon had in zoo lang niet geschenen... Een van zijn marmotjes was gestorven, en 't andere
kwijnde in de kou.
Hij kon maar niet weg komen uit die vreeselijke shad,
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hij verdiende nauwelijks genoeg om zijn eten te koopen en
was nu tot een echten straatschooier afgedaald,die blij was als
de menschen hem aan de deur wat eten gaven. 't Was alleen
omdat het yolk niet gewend was aan muziek op de straat,
en, net als in alle Noordelijke landen, muziek uitsluitend
voor de beschaafderen was en niet in 't hart van de menschen leefde, zooals in 't Zuiden, waar de armste bedelaar
muziek begrijpt.
Op een avond ging hij traag naar huis met zijn guitaar,
die hem zwaar en ontstemd, aan een riem om den hals hing,
hij wist niet hoe hij de kamerhuur zou betalen en ook 't
andere marmotje was sedert gisteren dood.
Als iemand zich eens met 't arme kind had bemoeid,
had hij gemakkelijk geld bij den consul kunnen krijgen...
maar Beppo wist dat niet en hij wist ook niet wat hij beginnen moest.
Hij sukkelde voort, zonder zelfs te kijken waar hij ging,
zonder zelfs teprobeeren om zijn liedje te zingen, toen hij op
de Meir kwam, waar hij een heeleboel menschen in een
kring zag staan, alien met omhooggeheven gezichten.
't Was een heel druk punt van de electrische trams,
die zachtjes schuivend aan kwamen suizen, maar er stonden
er wel zes achter elkaar — er was een ongeluk gebeurd ...
of liever geen ongeluk, want de menschen stonden te lachen.
In de electrische draden, die boven hun hoofden
waren gespannen, hing een groote duif met de wieken
verward... En niemand deed jets om het beestje te helpen.
Er kon ook eigenlijk niemand bij...
Beppo bleef er een poosje hijgend naar staan kijken,
heel bleek, met een lichten glans in de oogen, of hij iets
heel in de verte zag... Toen, zonder jets te zeggen, gooide
hij zijn buisje uit en was als een kat in een van de palen
gekiommen... Hij stak den arm heel ver naar voren en de
vogel vloog weg !
Under 't publiek, dat niets verricht had, ging een
hoeratje op en Beppo wou zich weer naar beneden laten
glijden ... toen hij opeens heel duizelig werd — hij had
dien dag bijna niet gegeten — zijn handen losliet, en met
een zwaren smak op den grond viel.
19
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Een goedige gardevil nam hem op, veegde de modder
van 't bleeke gezichtje en steunde hem in zijn armen, maar
hij bewoog zich niet. De man wenkte een kameraad, die
een overhuifd 'wagentje uit de naaste politiepost haalde...
ze tilden hem er voorzichtig in, de eene agent duwde 't
wagentje voort en de andere droeg de guitaar.
Eerst brachten ze hem naar 't politiebureel, droppelden
wat melk tusschen zijn dichte tanden en onderzochten of
hij was bezeerd. Ze vonden alleen een hevig bloedende
wond in de borst, die ze zelf heel handig verbonden.
Toen leiden zij hem weer voorzichtig in den wagen. —
Hij kwam niet bij. — De commissaris zocht in zijne zakken
of hij eenig adres of aanwijzing vond, maar toen hij niets
zag als een klein looden beeldje, dat hij aan een koordje om
den hals droeg, vond hij 't het best om hem maar zoo gauw
mogelijk naar het gasthuis te sturen, hij kon daar verder
toch niets voor hem doen.
Hij schreef een bewijs van opname en de twee agenten
brachten hem er heen.
't Was het grootste gasthuis van de stad, een der beste
van de heele wereld, met alleen staande, cirkelvormige
gebouwen, voor elke ziekte een paviljoen apart.
De dokter-directeur nam Beppo dadelijk op.
Toen hij bijkwam, lag hij in een vriendelijke kamer, met
lichte groene geschilderde wanden en witte gordijnen, 't was
geen zaal,maar een kamer,waar nog drie andere leege bedden
stonden... de dokter had gezegd dat hij alleen .moest zijn...
Beppo begreep niet goed waar hij was, want hij had
nog nooit een gasthuis van binnen gezien.
Maar hij genoot van de glanzend reine stilte, en keek
droomerig naar eene kleine, zwarte gestalte, die zonder
eenig geluid te geven, soms eens heen en weer liep of achter
de tafel in een hoekje zat.
Het was een oude non, in een zwarte pij, die met een
helderwitte kap op een kindermutsje zat te breien.
Toen ze merkte dat Beppo de oogen open had, ging
ze naar hem toe, nam zijn hand en zei iets tegen hem in
die vreemde taal, die hem nu heel vriendelijk en zacht
klonk in de ooren : « Zaide wakker geworden, mien dutske?»
Beppo lachte en liet zijn glinsterende tanden zien.
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Toen ze merkte dat hij geen Vlaamsch verstond, stond
ze op, schelde, en een oogenblik later kwam er een andere
Fransche zuster, met een zacht bleek gezichtje en bruine
oogen, die een paar woorden tegen hem zei en hem vroeg
of hij geslapen had en erge pijn had. Beppo had een verschrikkelijke pijn in zijn borst en in zijn arm, die in een
verband naast hem stijf op het bed lag, maar om de vriendelijke zuster plezier te doen, lachte hij nog eens en zei dat
het niet zoo erg was.
Toen gaven zij hem een ei in melk geklopt en kwam er
een dikke dokter met een gouden bril, in een witte jas, die
't verband veranderde en ook heel vriendelijk tegen hem
sprak. Maar niemand in 't gasthuis kende Italiaansch, en
door den schrik had hij veel van zijn Fransch vergeten..,
hij had zijn arm gebroken en zijn borst gekneusd.
Eigenlijk vond hij dat niet zoo heel erg naar. Zijn
eenig gevoel was eene groote verlichting, dat hij nu of was
van die vreeselijke straat, met dat vuil en dien modder en
dien eeuwigen regen.
't Was in 't gasthuis altijd heerlijk gelijkmatig warm.
't Was er altijd netjes, alles werd zonder eenig geluid gedaan en de goede zusters, in hun mooie middeleeuwsche
gewaden, gleden been en weer als vriendelijke geesten,
altijd tegen hem sprekend met die melodieus-beschaafde
stemmen, die een zelfde bekoring gaf aan hun Fransch en.
Vlaamsch. Maar 't meest hield hij toch van dat nude Masceurken, dat hem 't eerst « Mien dutske » had genoemd.
Hij werd langzaam aan beter en de wond genas. — En
hij zag al met schrik het oogenblik komen dat hij weer op
de straat zou worden gezet, toen hij op een avond wakker
werd en den dokter met een vreemden man vOor zijn bed
zag staan een priester in zijn zwarte soutane. En toen
hij goed toekeek — hij zag 't aan de ivoor-witte tanden,
waar lichtjes op blonken, en aan de schitterende oogen —
toen was 't een pater uit zijn eigen land !
Hij stak zijn hand uit, zoo fijn en wit als een dameshandje, maar trok het verlegen terug en zei : « Padre mioexcellenza. » maar de pater, die gezellig naast 't bed was
gaan zitten, drukte ze hartelijk en toen begonnen ze te
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praten — neen maar zoo gauw, zoo gauw, en met levendige
bewegingen en vlugge gebaren 't goeie masceurken
verschoot er van en dacht dat ze ruzie hadden, maar 't liep
alles in de grootste vriendschap en eendracht af.
Eindelijk stond de priester, die met een missie van
Rome naar Belgie was afgevaardigd, op en zei in sierlijk
Fransch tegen den dokter dat hij er voor zorgen zou dat
Beppo geld kreeg om terug te gaan naar zijn eigen land, of
naar Parijs, waar hij vroeger zooveel verdiend had.
Maar eerst moest hij zien om een beetje op krachten te
komen ... de onkosten zouden door de kerk worden betaald.
De dokter zei dat Beppo hun nog niet in den weg zat,
en dat het gasthuis het wel betalen zou.
Maar Beppo sterkte maar weinig aan zijn arm was
genezen, en heel niet stijf meer, hij werd nog elken dag door
den dokter gewreven maar zijn borst deed pijn en gaf
bij 't ademen een piepend geluid.
Hij kon ook moeilijk meer zingen, hoewel hij 't wel
eens probeerde en met halve stem voor de masceurkes zong,
als ze samen in den mooien, ouden tuin zaten te praten,
want het begon nu al een beetje lente te worden en de
sneeuwklokjes staken hun sprietjes wijsneuzig door 't gras,

De dokter had Beppo verboden om te zingen, maar op
een avond toen hij voor 't open venster zat en naar de
plechtige olmen zat te kijken, waarachter de maan omhoog
steeg als een groote bloem, die op de kruinen der boomen
gelegd was, werd hem de herinnering te machtig aan het
schoone land waar hij geboren was en zong hij, met zijn
voile geluid, zijn lievelingslied van de zee en de sterren .....
•

Een oogenblik later vloog 't Fransche zusterken naar
den dokter om te zeggen dat Beppo een bloedspuwing
gekregen had.
Toen duurde 't niet lang meer.
Hij lag nu weer altijd in bed, met zijn melankolieke,
zwarte oogen in den tuin te staren. Hij wist dat hij ging
sterven, maar hij vond het zoo goed. Hij wist nu wel dat
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hij zijn land niet zou weerzien, maar toch zag hij 't dikwijls
als hij sliep.
En op een avond, toen de zachte wind heenstreek langs
de lenteboomen en de zuster, die stil in haar hoekje zat, het
venster wijd had opengeschoven, lag Beppo gerust te slapen
en droomde dat hij in Italie, op Capri was.
Hij zag 't rotseneiland omhoog stijgen uit de zee, met
't diep-blauwe water, dat zachtjes kabbelt langs de azuren
grot... Hij zag 't huisje van den hermiet op de Bergen —
hij zag 't strand, waar hij met zijn broertjes en zusjes had
gespeeld... En hij zag ook 't gouden beeld van de Maagd,
die hoog op de rotsen de zee staat te zegenen... Maar nu
hield zij de handen niet uitgestrekt, ze had haar kindje in
haar armen... En toen veranderde het stralende godengelaat
en 't werd 't zachte gezicht van Beppo's eigen moeder en
't kindje in haar armen
dat was hij...
En toen werd hij half doezelig wakker en zag den
dokter met de zusters, die hem hadden verpleegd. Ze stonden voor zijn bed. En de Italiaansche pastoor was er ook,
die keek hem zoo vriendelijk aan, met zijne zachte oogen.
En toen Beppo zag dat de oude Vlaamsche zuster bad,
nam hij ook 't kleine looden beeldje in de hand, dat zijn
eerste vriend hem gegeven had, en bad dat eerste gebedje
dat hij als kind geleerd had :
« Santa Maria, Madre di Dio, Stella del Mare, ora pro
noi.. en de zusters die neerknielden, baden mee :
« Heilige Maria, Moeder van Jezus, bid voor ons arme
zondaren, nu en in 't uur van onzen dood,...
* *

En in Italie, ver daar van daan, in 't heilige uur, toen
de maan uit de zee steeg, zette de goeie hermiet 't licht voor
't venster, om te zeggen dat Beppo t' huis werd gewacht.
Antwerpen, 25 Jan. 1906.

A. W. S. V. L.
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(Vervolg)
Pas was het reuzenwerk af, daar stond al een ander op
't getouw. Na 't verleden wilde Tolstoj 't heden doorvorschen. Eerst een Mahabarratha, nu een Ramayana daarbij.
In 1878 was hij klaar met zijn tweede groot werk :
Anna Karenina, een hedendaagsche zedenroman. Al de verwikkelingen van 't moderne leven zijn in deze bladzijden
vastgelegd ; en de kringloop der gebeurtenissen gaat om twee
richtpunten, om twee focum's : de schuldige liefde van
Anna en Wronsky, de reine liefde van Lewin en Kitty.
Dit boek is een gewetens-onthulling als 't Laatste Oordeel er geen onmeedoogend-klaarder brengen kan.
In de hooge kringen van Petersburg schittert een
vrouw, Anna Karenina, « de luister der salons ». Ze is de
echtgenoote van Karenin. Iedereen kent haar, en ook hem.
Hij is de man der officieele wereld ; de bureelmensch, die
vast is besloten aan zijn lessenaar altijd zijn uiterste beste
te doen : zoo zal hij — wie weet — misschien eens minister
worden ! En waarlijk, zijn verschijning is lijk wij ze mogen
verwachten : een gezicht als een omzendbrief, en een pose,
alsof alles in hem perkamenten waren, verpakt in een toilet,
stipt en stijf, altijd zwart met witte borst. De schoonheid
hij weet niet eens dat ze schoon is.
van zijn vrouw
Liefde
zijn liefde zit in zijn kartons
En Anna, de fiere, de steile, heeft nooit geleerd liefde
te bedelen. Met haar slank, haar weelderig lijf, haar gebeeldhouwd gelaat,haar oogen — gansch Petersburg spreekt
van die oogen haar hoofsche gratie-manieren, zonder
een ziertje gemaaktheid, betoovert zij alien, uitgenomen
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haar man. Jaren lang bleef ze hem trouw, wellicht niet
om hem, maar om haar jongen : dien heeft ze lief.
In de salons, een zekeren avond, verscheen een jong
officier ; ze kon er niets aan doen, maar heur zwarte oogen
flikkerden uit wat er omging in haar, toen Wronsky naderde ... en Wronsky heeft het bemerkt; en hij was alleen
daarvoor gekomen, want sinds hij die vrouw een eersten
keer in 't station had gezien, waren al zijn gedachten voor
haar.
Op alle soiree's ziet Anna Wronsky weer, en iederen
keer wordt het erger. Dan komt het oogenblik waarop ze
in zichzelve zegt : u Mijn man heb ik nooit bemind ».
Reeds is de vrouw gevallen, want ze begeert het slechte.
Toch schrikt de moeder, uit liefde voor haar kindje, terug
voor de daad. Nog is Wronsky niet zeker van zijn zegepraal.
Hij wordt het algauw. En beiden, begoocheld, meenen
dat ze malkander gelukkig maken, en dat het zoo duren
zal het leven lang. VVaar menschen zijn is lijden, en waar
schuldige menschen zijn 't meest. De eene teleurstelling
komt na de andere, en ten slotte is daar 't openbaar schandaal : Anna gaat heen van haar man, naar den vreemde,
met Wronsky en met zijn en haar kind. Ook haar eersten
jongen wilde ze meenemen. Ze smeekte en ze kreesch,
maar Karenin het hem niet los.
De pleziertochten in 't buitenland werden voor Anna
louter lijdenswegen.Overal,overal, hoorde ze kleinen Sergey
schreien om zijn moeder ; en als Anna Wronky's kind bekeek, zag ze altijd het verwijtend gezichtje van haar jongen,
dien ze verlaten had. Ze kreeg nu een wroeging als die
welke Hefty Sorel van G. Eliot uitweende in haar biecht.
En evenmin als die biecht geraakt ooit uit het geheugen de
klagende stem van Anna's geweten : Wat zou Sergey nu
doen? waar zou hij nu zijn ? waaraan zou Sergey thans denken ? Zou hij niet ziek zijn soms? Wronsky ziet het : Anna
heeft gedachten, en gevoelens die niet zijn voor hem. Hij
wordt zenuwachtig,kitteloorig, en, op haar zeurend gevraag,
stampvoet hij 't eindelijk uit : « Hoe zal men mij en zoo'n
vrouw als u to Petersburg ontvangen ? » Nu is Anna vast
besloten, ze zal gaan naar 't huis waar kleine Sergey woont.
Schoorvoetend sluipt de ballinge binnen en ze vindt
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haar Sergey in zijn bedje ; ze praat, ze lief koost, ze stort
over 't blonde kopke haar moederhart uit. En de kleine,
snikkend van vreugd : Nu zult ge toch blijven, mama, en
nooit meer heengaan van mij ? — De dienstbode waarschuwt : het uur is daar, Karenin zal thuiskomen. Anna
mOet weg. Een kus, een laatste, op die schreiende oogjes, en
dan, met een ruk haar hart uit haar lijf...
Zoo sleept ze haar gebroken lichaam en ziel naar
Wronsky terug. Weer valt ze in zijn armen, maar niet
meer als een minnares, als een boetelinge voortaan ; jammer,
een boetelinge, gemarteld door 't noodlot, niet getroffen
door christelijk berouw. En er komt nog een andere straf
over haar, een verfijnde wraakneming van de beleedigde
vrouweneer. Anna wordt afgunstig ; ze verwijt Wronsky
nalatigheid, onverschilligheid, ontrouw. Ze foltert, ze beult
zich of door innerlijk leed, en eindelijk ontvlucht de trotsche,
« de luister der salons » in een laatste lafheid de rampen
waarmee ze zelf haar leven overlaadde ; ze springt onder
de wielen van een trein, misschien dezelfde waaruit ze steeg,
toen haar blikken en die van Wronsky malkander voor 't
eerst ontmoetten.
Dit is 't verloop, der geschiedenis van een wulpschen
oogopslag...
*
* *
En thans naar de andere helft van het boek, naar 't
leven dat verkwikt, dat opwekt en veredelt.
Altijd liefde nog : maar daareven de valsche, nu de
ware ; straks de schande, nu de deugd. Lewin en Kitty.
Lang blijven ze dralen. Zijn ze wel voor malkander geschikt ? Zijn ze wel bestemd om te geven aan malkander al
't geluk dat het leven geven kan ? Traagjes aan geeft hun
hoofd hun hart gelijk ze zien malkanders gaven, ze verstaan malkanders gebreken : ze begrijpen, ze beminnen ; en
vast en voorgoed slaan ze de handen samen om door 't
gansche leven een te zijn. Ze gaan buiten wonen. Lewin
werkt en denkt ; veel werkt hij met zijn boeren op 't land ;
veel denkt hij na over de raadsels van leven en dood. En hij
nadert stilaan tot God : hij gelooft. Kitty's gebed is verhoord.
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Wel komen er stormen in 't nieuw paradijs : wel slooft
Lewin zich of met pijnigende gedachten over de mysteries
van 't hier en 't hierna , wel kleeft er een dwaasheid aan
zijn groote liefde voor Kitty, want hij is razend jaloersch
op haar. Maar dat zijn enkel rukwinden en gril-hoozen
die ook door de meest bloeiende levens gaan. Werken,
gelooven, bidden, blijkt Lewin de wijsheid, het beste
geneesmiddel voor de ziekten van hoofd en hart.
Na God blijft zijn aanbeden Kitty zijn toevlucht. De
zegen des hemels daalt over zijn huis. Kitty wordt moeder
van vele kinderen, en ieder kleintje brengt nieuw geluk. In
de bekommering van alle dagen, door christenzin geadeld,
en door de evangelische idealen overstraald, vindt Kitty 't
beste genot hier op aarde. Ze is gelukkig tot in haar barensnood, want, zegt naar waarheid Huet : « Tolstoj, verhaalt
een kraambed zoo, dat het op den duur alle vaders spijten
gaat, geen moeders te zijn ». 't Heil van 't huisgezin LewinKitty schiet schitterend op uit het woord van de moeder
tot haar pasgeboren kind : « Het beste wat ge doen kunt,
mijn lieveling, is te lijken op uw vader ».

In zuiver kunstopzicht zijn deze beide romans het
groote work van Tolstoj. Hierin gaf de kunstenaar wat hij
kon, de voile maat van zijn genie.
Tolstoj is realist.
Hij geeft het leven lijk hij het heeft geleefd, lijk hij
het heeft gevoeld en ondervonden, gezien en bestudeerd
rondom zich.
Het slechte bestaat. Men kan het idealistisch wegdroomen uit het leven , maar dan droomt men, en, eens in de
werkelijkheid weer, hebt ge daar de feiten, die niet zijn te
loochenen. Tolstoj wil nu eenmaal in zijn kunst het leven
geven zooals hij 't weet. Hij heeft het recht niet van
droomen te houden , dat recht kan hem niemand ontzeggen.
Het spijt hem diep dat de waarheid soms leelijk is,
maar altijd verkiest hij ze toch boven schoone logen.
Bang is hij niet zich met zijn lezers te wagen in de
buurtjes waar Dologou slempt en brast met anderen van
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't zelfde slach ; hij verzoekt u te kijken en te luisteren, en
uw neus niet dicht te nijpen, opdat ge wel zoudt weten wat
het zegt arm te zijn en in krotten te wonen, en door de
ellende te worden gesmeten in de dierlijkheid van 't leven.
Hij toont u dat alles, niet als een Russische Zola, niet
omdat hij 't leelijke schoon acht in de kunst, maar opdat ge
niet al te gauw zeggen zoudt : « die menschen zijn slecht »,
maar opdat ge zoudt bedenken : « ware ik in hun plaats,
zou ik wel beter wezen dan zij ? » ; en vooral opdat ge u de
vraag stellen zoudt : « Heb ik geen schuld aan de slechtheid
van die menschen ? » Is 't geen plicht voor hen die kunnen, hulp en redding te brengen waar hulp noodig is en
waar voorzeker hoop is op redding ?
Evenmin is Tolstoj bang bewonderend stil te staan voor
de bekoorlijkheid van 't vleesch, voor de schoonheid der
menschelijke vormen. Maar hij bewondert zonder te worden
aangedaan door lagere drift. Nooit vergrijpt hij zich tegen
de zeden. Geen genade heeft hij jegens hen, die de stoffelijke
schoonheid verlagen tot verdierlijking voor hen zelven en
voor anderen.
Het lichaam is immers voor hem het hoogste niet. Hij
voelt zich eigenlijk eerst zichzelf, wanneer hij treedt in de
moreele wereid. Daar is hij meester ; als een koning regeert
hij daar over de ethische machten. Daar verdiept hij zich in
de raadsels van 't menschelijke karakter, in de mysteries van
den menschelijken wil. Boven 't gejoel van de zonde en 't
gejammer der ellende hoort hij daar de harmonieen van de
edelste aandoeningen die gaan door de zielen der besten
onder ons.
Schaarsch in de wereldliteratuur zijn de kunstenaars met
de pen, die in de mate van Tolstoj de epische en dramatische gave bezitten buiten zichzelf te treden en in anderen
over te gaan ; maar even schaarsch dezen die als hij een
schittering van genie hebben getoond in de kunst-wetenschap van zelf-ontleding, in diep doorvorschen en heerlijk
uitzingen der eigen ziel.
En hier weerom blijkt het grootste 't eenvoudigste te
zijn.
Voor zijn typen is hem doorgaans een gelaatstrek
genoeg, een zenuwtic, een uiterlijk wissewasje, voor anderen
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zonder belang. Daarin trekt hij de gansche persoonlijkheid
saam. Telkens keert het streepje, het trek] e, het ticje terug,
en aan zoo's kattebelletje weet de wondere kunstenaar ten
slotte een gansche ziel te hangen. Aan dat enkele stipje, op
dat en dat oogenblik fataal wederkeerend, heeft hij genoeg
om langzaam aan den sluier te lichten van over 't meest
ingewikkelde gemoed een glimlach, een blikkenwending,
een handbeweging, een voorhoofdfronsing, een lippentrilling : en daar verrijzen zijn mannen en vrouwen, zijn helden,
zijn salonlui, zijn keizers en zijn straatvolk.
Hij kijkt naar uw aangezicht of naar uw handen, en uw
ziel ligt open voor hem : dat is 't genie van dezen Rus.
Van 't eerste oogenblik of dat in Tolstoj de kunstenaar
ontwaakte was het streven in hem, natuurlijk te wezen, te
voelen en te denken lijk de natuur onbelemmerd voelen en
denken leert (1). En we zagen reeds hoe hij zoo in 't pantheism uitkwam.
En evenzeer als in de natuur, zonder de oplossing van
een persoonlijk veropenbaarden en veropenbarenden God,
blijven in Tolstoj's kunst ontzettende raadsels.
Denk aan Peter Bezuchow, aan Lewin, aan Natasja,
aan Kitty, aan Maria, aan Kutasaiev : En 't staat vast bij u:
Tolstoj's kunst is een kunst van liefde, van goedheid, van
medelijden en erbarming over onze menschelijke ellenden.
Roep nu weer voor uw geest Napoleon, Karenin, Speransky, Wronsky, en ge zweert het : Tolstoj's kunst is koud als
ijs, onmeedoogend als 't mes van den beul, onverbiddelijk
als 't grieksche fatum.
Of hoort ge de tempeesten van moord en verdelding
niet, die loeien door Oorlog en Vrede? Knarst u niet in
't gezicht een grijnslach van gruwzaamheid uit den mond
van al dezen, die wijs en groot heeten in de Russische
wereld ? Voelt ge niet in dezen genialen kunstenaar de
manie naar menschenbloed en slachtvelden ?
En toch, 't is diezelfde Tolstoj die beter dan de besten
een lente schildert met haar blijheid en haar kommerlooze
jeugd. 't Is dezelfde die u vertelt van een zilveren zomer(I) Daarover zeer merkwaardige, jammer soms wat a-prioristische bladzijden in « Tolstoj », het boekje van Julius Hart.
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nacht, met ginds aan 't venster een meisje, droomend van
altijddurend geluk 't is hij die u wenkt en u zegt : Korn,
kus die lieve kinderen, en droom 't reine genot mee van
hun vaders en moeders. Wat wilt ge ? De furien van
Waterloo of de feeen bij een kind erwiegje ? Urn 't even voor
Tolstoj lijk voor Hugo.
Er kleven fouten aan zijn kunst, hij zelf heeft het
nooit geloochend : Langdradigheid soms, zwalpende overvloed van bijzonderheden, overvloedige uitweidingen, onverwerkte of zorgeloos daarheengesmeten stoffen.
Aan moderne msthetiek, evenmin als aan andere
schoolsche begrippen, doet deze grootste onder de grooten
mee. 't Is hoegenaamd zijn eerzucht niet met zijn w6orden
en zinswendingen te scheppen een feest voor fijnvoelende
ooren. Hij zegt wat hij te zeggen heeft met den juisten term,
met het schilderachtige beeld. En voor de rest geeft hij den
brui van den stijl in een kunst, die hij heeft opgelegd vOor
alles te zijn de verovering van het diepste, het innigste dat
de schepping ons biedt en dat het leven ons brengen kan.
Want in zijn beide reuzenwerken is Tolstoj weer aan 't
najagen van een leveiisinrichting. De zoekende Andrei, de
zoekende Lewin, ze zijn de zoekende Tolstoj zelf. En dat
electische speuren zelf, in de dronkenschap van de kunstschepping, was hem 't hoogste genot.
In alle richtingen had hij de wereld gepeild al wat
leefde en groeide en stierf rondom hem had hij doorvorscht
en doorgrond. Hij had de zaligheid van te scheppen gesmaakt zooveel als wie ook van zijn tijd de reinste en de
hoogste verrukkingen waren gegaan door zijn kunstenaarsziel. Met voile handen had hij zijn sterren gezaaid en twee
onbluschbare zonnen had hij doen schitteren aan 't firmament van de kunst....
Na den kunstroes kwam nu de ontnuchtering. Neen,
uit den genialen artist was de zwerver niet weg hij bekeek
zichzelven en vond hem weer, den student van zijn zestien
jaar, op zoek door 't leven naar een doel.
Veel raadsels had hij opgelost alle geheimen van
's menschen lichaam en ziel had hij ontsluierd met zijn
kunst. Maar toch was er een raadsel, waarop geen menschenantwoord kwam : Het raadsel van den dood. Daar stond
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hij nu weer, de reuzen-romanschrijver, vOor 't groote
mysterie, hulpeloos als een kind.
Hij zag, lijk de groote Carlyle het zag, « de menschheid
in een donderende en vlammende artillerie met snelwisselenden glans, als een vuurademend geestenleger uit het
Niet oprijzend, over de verbaasde aarde stormend, en weer
wegduikend in 't onbekende. Vanwaar ? Waarheen ? » (1)
Achter hem zag hij liggen zijn leven, een dwaling, een
zonde, een lange misdaad; en de bloemenweg, dien hij
langs was gegaan zooveel jaren met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kunst, bleek hem nu een steigerend steegje langs
een ijzingwekkenden afgrond. En v6or hem grijnslachte
altijd de Dood, vOor hem, lijk voor zooveel andere ongelukkigen, stond ze daar met een eeuwig raadsel aan elken
knokkel van haar dor geraamte.
Waarheen, waarheen ? Tolstoj zocht. En hij ging naar
de wetenschap. Maar de wetenschap lachte hem uit ; zijn
vraag was dweperij. De wetenschap, ver van die vraag te
beantwoorden, wel, ze stelt ze niet eens ! Wat verschil kent
de wetenschap tusschen leven en dood ? Met al haar trotschheid, blijft ze, lijk alle trotschheid, bij 't uiterlijke der din(Ten En verder dan cellen en atomen kan ze niet. Ze meent
haar zending volbracht als ze met ijdele raadseltjes een
nieuwe stelling, een hypothese weet samen te goochelen ; en
aan 't groote raadsel, het eene, daaraan heeft ze in duizenden jaren nog niets verricht. « Welhoe, vraagt zich Tolstoj
af, men verlangt dat ik mijn leven bestede aan de studie
der erfelijkheid volgens Lombroso, en aan het serum van
Dr Koch ; en een paar dagen vOor mijn dood zal men mij
weten te zeggen, dat al die waarheden onzin zijn. Maar ik
leef ondertusschen maar Bens ! »
Wat wil die razende jacht naar de verklaring van de
stof, als we wegloopen nevens de vragen : wat zijn we ;
waartoe leven we ; vanwaar zijn we gekomen ; waar gaan
we heen ?
Tolstoj zocht, en hij ging naar de wijsbegeerte. Maar
de tallooze stelsels vloeken tegen elkaar. En de heiligste
ernst van Plato en Aristoteles en Zoroaster en Boeddha en
(1) Carlyle, Sartor resartus, p. io4.
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Bacon en Descartes en Kant en Schopenhauer en Nietzsche
roept zijn tegenstrijdigheden saam tot een grooten satanslach : Onze kennis is niets, het leven is niets, en wij zijn
niets.
Tolstoj zocht, hij was teinde gezocht... De orkanen
van 't nihilisme schudden zijn machtig hoofd, tot zijn
hersenen dreigden te ontredderen.
Nu werd het een echte tragedie in zijn ziel. Alles in
hem was verwoest en geslagen tot puin. En hij worstelde
door zijn dagen met de wanhoop die Pascal en Jouffroy eenmaal aangreep, altijd over dezelfde vraag, moreel- menschelijk bij uitnemendheid : Wat kom ik hier doen op aarde ?
De eeuwige marteling voor alle innerlijke menschen, als
't geloof daar niet is om ze op te lossen. Geloof had
Tolstoj niet. Wel de kommer, wel de doodsangst om de
vragen waarmee 't geloof zich bezig houdt. Nog was hij
ongeloovig, maar hij haatte het ongeloof dat hem zoo ellendig maakte ; hij kon niet langer dragen de onzekerheid
van 't raadsel onzer bestemming.

Jasnaia Poljana was ook wel 't gewenschte midden
voor Tolstoj in zijn toestand van toen. Buiten, in de wijde
ruimten, waar alles van hooger dingen spreekt, waar alles
vraagt en lokt om antwoord, kalm en rustig, maar gedurig.
0, 't is daar zoo heel ander als in de steden : hier is de
mensch groot ; te midden het ijdel werk van zijn handen,
groeit zijn ijdelheid ook ; en hij voelt zich den groote, den
sterke, den heer en den meester : want al wat hij ziet rondom
zich, dat heeft zijn geest en zijn lichaam gedaan.
Maar laat hem buiten gaan ; laat hem heen, den verwaande, naar de natuur ; laat hem daar, met rondom
hem den verren einder en boven hem den hoogen hemel,
over al de wisseling der aardsche tijden,de zonne zien rijzen,
nog even onverwelkbaar jong en schoon als toen de Schepper ze rijzen liet den eersten dag. Laat hem 's nachts de
reine les der sterren lezen, die 't oude loflied zingen, telkens
toch nieuw, ter eer van den eeuwigen God, die hun myriadental zaaide met een enkel woord. En dat hij dan zich
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stelle de vragen : Wie ben ik ? Wie maakte dit alles, hier en
ginder hoog? En knielen zal hij, bidden en gelooven.
Zoo knielde ook Tolstoj nu... Weer zocht hij, en
hij werd een rechtgeloovige zoon van de Russische Kerk :
Hij bad, hij boette, hij biechtte en hij ging ten avondmaal.
Maar die kerk, voor Tolstoj zoo min als voor iemand,
heeft de ware genade Gods. De letter is er, maar niet de
geest, de formulen zijn er, maar niet de liefde, de sacramenten zijn er, maar niet de levende gratie. En zoo was die
kerk voor Tolstoj weer een teleurstelling.
Toen kwam 't gevoelen dat komen moest jegens haar,
die beweerde een moeder te zijn, en die een beulin werd
voor hem. Toen kwam de haat, de oorlog tegen de dorre
leer; en hij zwoer den eed van te verdelgen die kerk, die
zijn laatste hoop op geluk in haar juk had verworgd.
Die kerk was valschheid; Tolstoj wilde waarheid om
die valschheid uit te roeien. Hij wilde naar de oorspronkelijke Kerk terug, naar 't Evangelic in zijn eersten, zijn zuiveren vorm.
Nu bad hij niet sneer. In plaats van buigend om genade
te vragen ; in plaats van, arme zondaar die hij was, om verlossing van zichzelven te smeeken, hief hij zich op in zijn
hatenden trots : Hij zou de wereld geven de ware Evangelie-lee : hij zou de nieuwe Heiland wezen. En de hoovaardij,
die de oogen blind slaat en de harten versteent,deed hem verkondigen : « 't Is nu achtienhonderd jaar dat Jezus zijn
Evangelie-leer predikte, en eerst na zooveel eeuwen verscheen Tolstoj om den waren uitleg van die leering te
geven. »
En zoo kwam Tolstoj, al zoekend zonder bidden, op
't nieuwe dwaalspoor waar hij bleef....
* *

Tolstoj vindt in 't Evangelie geen dogma's hoegenaamd.
Hij wil er enkel in zien de hoogst menschelijke
dus niet
de goddelijke
veropenbaring van 't zedelijk leven. De
gansche Evangelieleer vat hij samen in vijf geboden :
I. Leef altijd met iedereen in vrede, en wees tegen
niemand ooit vergramd.
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2. Weersta den booze niet.
3. Alle menschen zijn kinderen van een vader : Maak
dus tusschen de menschen nooit onderscheid.
4. Beloof nooit iemand iets onder eed.
5. leder man hebbe een vrouw , iedere vrouw een man ,
echtscheiding om welke reden ook is ongeoorloofd.
En met die stellingen, buiten het godsmerk om, meent
nu Tolstoj de wereld te redden. Die vijf geboden brengen
't ware geluk aan de menschen, en jagen alle kwaad van
onze aarde heen : Geen armen en geen rijken meer, geen
eigendom, geen oorlogen, geen rechtbanken, geen nationaliteiten. Heil, vrede, liefde, toewijding, zelfverloochening
overal.
Die evangelische zending is nu zijn levenstaak geworden. Zijn leering heeft hij toegelicht en verdedigd in wijsgeerige en sociaal-ethische bundels, in tallooze brieven aan
vereerders en volgelingen van den nieuwen profeet, in vlugen schotschriften die de Russische kerk haar ban hebben
doen vloeken over 't nieuwe messias-hoofd.
Tolstoj bestrijdt in die werken het materialisme, het
pessimisme, de hedendaagsche wetenschap, de hedendaagsche kunst : hij vindt ze alle uitingen van ijdelheid, zelfzucht, verslaving, ontaarding.
Onze tijdgenooten zijn met godsdienstige leering niet
langer te paaien : weg met dat suikergoed! Ze willen voortaan geen kinderen wezen. En ze zijn liever apen geworden :
als amandelnootjes kraken ze nu de dogma's van de wetenschap. En de geleerden orakelen met den ernst van Egyptische priesters : maar even schaamteloos als deze braken
ze hun leugens uit, even raaskallend spinnen ze gekke
verzinsels : atomen en baccillen en microben en ions , en
de menigte gaapt, slikt en verobert.
Even groot een kwakzalverij als de moderne wetenschap
is voor Tolstoj de hedendaagsche kunst : gekke fantaseering
of ijle woordenpraal. Ze beweert den mensch gelukkig te
maken, en ze doet haar uiterste best om den mensch weg te
lokken van zijn heil, dat enkel bestaat in de rechtstreeksche
gemeenschap met God. Ze wordt langsom schaamteloozer,
en langs om brutaler predikt ze 't slechte : Zie rondom u :
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wat is de kunst van heden wel anders dan de obsessie van
de vrouw?...
* *
't Ligt in den aard van de zaken. Sedert zijn twee
reuzen-romans heeft Tolstoj, de geestdrijver-moralist, maar
zelden meer aan zuivere kunst gedaan : De artist is voor
den apostel geweken.
Toch kon hij, die nu scheldt op zijn zuiver kunstwerk
van vroeger, niet altijd zichzelven bedwingen en de Kreuzer
sonate en (*standing moeten ondanks al hun tendenz toch
nog romans genoemd worden. (1)
De Kreuzersonate is de ijvering voor de onthouding,
voor de volstrekte reinheid, tot het paroxysme gevoerd. De
zinnelijke liefde, zelfs in 't huwelijk, is vernietiging van
's menschen geluk. En om zijn stelling to bewijzen verhaalt
cans Tolstoj, de treurige, soms walgelijke geschiedenis van
Podznychev en zijn vrouw. Uitbarstingen eerst van dierlijke
drift, ontgoochelingen daarna dan weer, beurt om beurt,
genotjacht en afkeer; geleidelijk aan afgunst en wantrouw
en overspel en ten slotte moord van den man op de vrouw.
Dat is voor Tolstoj niet een uitzonderlijk geval, dat is
bijna 't gewone verloop van 't huwelijk.
Volstrekte onthouding dus, klooster-kuischheid. Enkel
op deze voorwaarde kan de mensch komen tot zijn doel, tot
volheid van zijn zending, die is : de volmaakte verbroedering der menschelijke wezens in algeheele zuiverheid.
Maar, Tolstoj, dan sterft het menschdom uit? Natuurlijk, maar wat zou dat? Zijn zending immers zal vervuld
wezen en zijn reden van bestaan zal uit zijn meteen. ZOOver
wordt deze messias, buiten Gods genade, gedreven in zijn
koppigen trots. Dat wordt er van dien roman, dien hij stelt
onder 't evangelische motto : « Weinigen kunnen vatten de
waarheid van deze woorden ».
Van meer beteekenis voor de kunst dan dit bondig bundeltje is een groote roman, die elf jaar later, in 1899, verscheen : Opstanding namelijk.
(1) 'k Gewaag niet van Tolstoj's tooneelstuk De Macke der
Duisternissen. 'k Geloof niet dat het behoort tot de hooge kunst.
20
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Prins Nekludov is bij zijn tantes op buitenverblijf.
Daar zet hij wellustig zijn zinnen op Katuscha, een boerenweeskind bij zijn moeien opgenomen en hij verleidt het
arme schaap. Ze wordt in schande aan de deur gesmeten,
en de jonge heer bekreunt zich verder om zijn slachtoffer
niet. Katuscha doolt als een verschopte door de maatschappij en eindelijk, zichzelve niet meer, komt ze in een
huis van ontucht terecht.
Zes jaren verloopen. Katuscha wordt van moord beticht ze is eigenlijk onschuldig, maar toch wordt ze veroordeeld. Want al die juryleden, die hun brood verdienen
met hun gerechtigheid, hebben heel wat anders te doen dan
hun taak ernstig op te nemen : wijl de zaak wordt bepleit, spelen de gedachten van rechter A om zijn middagmaal, dat hij vreest niet zoo lekker als gewoonlijk te vinden
en 't hoofd van rechter B is op hol : hij heeft strakjes met
een oude vriendin een bijeenkomst.
In die gevitrioleerde jury zetelt ook Nekludov. Hij erkent het meisje dat hij in een vroegere laf heid tot de zijne
had gemaakt. Zijn geweten wordt wakker en alle middelen
spant hij in om verbreking van 't vonnis te bekomen.
Vruchteloos. 't Onschuldige kind moet naar Siberie. Nekludov, door 't plotse wederzien van Katuscha op die plaats,
is een ander mensch geworden. Hij neemt een besluit :
Hij zal met Katuscha huwen, en mee met haar naar den
dwangarbeid gaan. 't Is uit met vooroordeelen, met dwaalbegrippen, met zonden : hij verzaakt de maatschappij die
zijn zedelijk wezen heeft misvormd en ontaard. Hij deelt
zijn goederen uit onder zijn boeren, en hij vindt eindelijk
het ware leven : zelfverloochening en nederigheid.
Maar Katuscha is ook een vrouw met karakter. Ze wil
niet weten van den man die haar eens heeft verloochend,
en ze huwt met een mede-banneling. Toch blijft Nekludov
haar bij en hij wijdt zijn leven aan de zedelijke en stoffelijke
opbeuring van de verworpelinge. Katuscha wordt weerom
een vrouw van deugd en eer.
Een onmeedoogende psychologie, een kras-rake ontleding huivert uit « Opstanding » om u heen. Dostojewski, de
grootmeester in 't beschrijven der bannelingsrampen, is niet
aanschouwelijker dan Tolstoj hier, waar deze verhaalt van
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de ongelukkigen, die daar wegteren onder ziels- en lichaamsfolteringen in de galeien van Siberie, en die niemendal
hebben misdreven, maar die toch blijven moeten, want
hun papieren zijn in repel niet !
Wat men ook inbrenge tegen Tolstoj's tendenz in dit
werk, niemand kan loochenen dat hij hereikt heeft wat hij
wilde : de huichel-schittering van de ellendige Russische
maatschappij ligt hier neergebeukt in gruizel en puin...

Veel heeft hij gewerkt, de groote Tolstoj, veel heeft hij
nagedacht, veel heeft hij geleden. Veel wat slecht is heeft
hij aangeklaagd, bestreden, en waar hij 't rondom zich bereiken kon, ook uitgeroeid.
Nu is 't einde nabij. Uitputting van krachten houdt
hem gekluisterd op zijn bed. Kalm wacht hij den dood af,
die eerbiedig schijnt to aarzelen voor den grooten slag.
Gerokt lijk een moujik ligt hij daar in zijn kamer, naakt
als een paterscel : In dien hoek staat een zeis, in dien tweeden een zaag, in dien derden een schoffel. Toen zijn beenen
hem nog konden dragen naar buiten, ging hij met die zeis
zijn weiden maaien, met die zaag zijn boschhout kleinen,
met die schoffel zijn akkers omspitten. Nu kan hij niets
meer dan schrijven : vlugschriften en brieven gaan uit het
ellendig krotje de wereld rond.
In alles is Tolstoj, zijns ondanks, gebleven een kunstenaar zoekend naar God. Een groot wijsgeer is hij niet, een
groot geleerde evenmin. Hij is en blijft de geniale veropenbaring van de Russische ziel, ontevreden met het bestaande,
hopende op een betere toekomst ; maar niet wetend hoe of
wat, onzeker van zichzelve, onvast, onlogisch, onsamenhangend, zwevend in den duisteren chaos van een wordende
wereld ; en daar, door de onafgescheiden elementen heen,
trekt ze haar grillige phosphorencence-strepen van ideaal
medelijden en ideale rechtvaardigheid.
Want een stelsel logisch een is de leer van Tolstoj niet.
Is hij rationalist ? De mannen van de school verloochenen
hem, want van zijn spiritualistische neigingen willen ze
niemendal weten. Is hij christen ? Hij gelooft in geen dog-

314

TOLSTO J

ma's en 't is enkel bij poozen dat hij een persoonlijken God
schijnt aan te nemen. Is hij socialist ? De politiekers lachen
hem uit als een evangelischen droomer die niets afweet van
economische grondregels. Vraag hem zelf naar zijn leer ;
tien tegen een dat hij weigert u te antwoorden, en spreekt
hij toch, dan orakelt hij iets dat bier op neerkomt : Mijn leer
is de eenige, de algemeene, de eeuwige leer, die waarheid is,
vroeger en nu en altijd, en die klaar en duidelijk in 't Evangelie ligt uitgedrukt.
Daarom is 't voor hem nog niet bewezen dat Christus
ooit heeft bestaan. Om 't even vanwaar dit kostelijk boekje
is gekomen, het blijft de eenig ware gids in 't leven. Geen
kerk en geen priesters, enkel dat boekje, dat de essentie bevat van 't godsdienstig leven en dat iederen mensch het gevoelen geeft dat hij is Gods kind en de broeder van al zijn
medemenschen.
Het leven is zelfverloochening : schep God in u door
eenvoud van geest, door vrijwillige verzaking van alle aardsche goed.
Dat is wezenlijk een hoog-heilige levensregel, een onzer
Katholieke Evangelische raden zelfs, de weg naar de volmaaktheid van onze reinste mystiek.
Maar wat hij zich ook inspanne, tot een hoogte als die
reikt de geniale dichter niet : De idealistische anarchist ligt
gedurig met zichzelf overhoop.
Hij valt uit tegen 't begrip dat de arbeid, en vooral de
verstandelijke arbeid, een deugd zou zijn, hij predikt veeleer
werkeloosheid ; en hij heeft, gelukkig en goddank, zijn
gansche leven gewerkt als een muil.
Hij heeft een heiligen afschrik van hoovaardij en ijdelheid ; en hij laat zich photografeeren in een houding
schreeuwend van pose : een barrevoetsche boeteling.
Hij heeft een onweerstaanbaren hekel aan verstandsmenschen, en hij vereert den verstandsmensch van de 19e
eeuw bij uitnemendheid : Brunetiere.
Hij bekampt uit al zijn krachten de kunst, de romankunst bijzonder, en zijn groote lieveling is de grootste der
moderne romanschrijvers : Charles Dickens.
Al zijn gal spuwt hij uit over de muziek, zoowel over
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Beethoven als over Wagner, en een klavier-avond van die
meesters telt onder zijn liefste genoegens.
Typisch heeft mevrouw Tolstoj haar man geteekend in
een van haar schalksche zetten : « Toen ik met den graaf
huwde, zegde ze eens, was ik de zeden gewoon van den
middenstand ik reisde doorgaans tweede klas. Hij legde
mij op in eerste te reizen. Nu wil hij mij in derde doen
plaatsnemen. Waar 't zonder ruzie kan, blijf ik echter,
vroeger als nu, bij mijn tweede. » Dat is 't mensch van
gezond verstand tegenover den dwependen dichter.
Wat had hij beter gedaan romans te blijven schrijven,
de wondere kunstenaar van Oorlog eu Vrede, oneindig beter
dan paradoxale boeken opeen te stapelen over Tolstojaanseh
altrulsme, zoo door en door onlogisch, dat het verre van
volkeren of eenlingen te leiden en te richten in 't praktische
leven, zijn eigen messias niet redden kan in om 't even
welke aanraking met de werkelijkheid. Zijn idealen van
waarheid en liefde, schitterend schoon in 't phantasienrijk
van zijn droomershoofd, spatten lijk zeepbellen weg zoo
gauw hij ze neerlaat in de wezenlijke wereld van onze
maatschappij.
In al den apostel-ernst van dezen allergrootsten onder
de menschen ligt er toch een komische tegenstrijdigheid :
Zijn boeken, die hij vervloekt als ijdel en zondig werkuit-den-booze, dragen zijn grooten naam ter onsterfelijkheid;
en wat hij meende te zijn het groote monument van zijn gelouterde leven, dat valt met hem want nog is de mensch
niet dood, en toch ligt de evangelische wijsgeer al begraven
onder de illusies van zijn heilands-waan.
Wat hij wil zelfmoorden, ontsnapt hem voor eeuwig :
wat hij hoopt ten eeuwigen dage te leven is versmacht in
de kiem.
Om te doen wat Tolstoj heeft gedroomd moet men hebben iets anders dan genie,moet men hebben iets anders dan
kunstenaarsgaven en filosofen-trots, moet men hebben iets
anders dan een schemer-geloof in een vaag-pantheistischen
God en een zelf-zich-volmakende menschheid. Om te doen
wat hij heeft gedroomd mag men geen Tolstoj wezen, maar
wel moet men zijn een Xaverius, een de Sales, een Pater
Damiaan : bidden tot God, gelooven in zijn Christus en dan
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knielen in die Kerk, die alleen zendelingen zalft en die allóen
geeft de genadekracht om de volkeren te onderwijzen.
En dan kan men gaan, met het kruis voorop, en met
de geestdrift van ook, als 't moet zijn, te sterven aan zoo'n
kruis, — dan kan men gaan in naam van Dezen, die meer
was dan een mensch en die geen ijdele menschenwoorden
sprak toen hij zegde : « Aarde en hemel zullen vallen, maar
mijne woorden zullen niet vergaan ».
November 1905.

J. PERSYN.

.44) PHILOSOPHISCHE KRONIEK *AI

De benoeming van Mgr Mercier tot Aartsbisschop van
Mechelen heeft nog eens de aandacht getrokken op het philosophisch werk van den uitstekenden Leuvenschen professor.
Het is waarlijk wonder hoe, op den tijd van 20 jaren, dit werk
den eerbied heeft afgedwongen van alle denkers der verschillende philosophische richtingen. Sedert 1882 schrijft M. R.
Encken, leeraar aan de Universiteit van Iena, over het NeoThomisme in verscheidene Duitsche tijdschriften en laatst nog in
het letterkundig bijvoegsel van de Allgemeine Zeitung : « Das wissenschaftliche Centrum des heutigen Thomismus )) (24 Sept.
1904). Hoewel hij meent dat de nieuwe manier van denken, door
de moderne philosophie in eere gebracht, nooit zal overeenstemmen met het Thomisme, begroet hij toch onze beweging als
eene ernstige, gezonde onderneming.
In Frankrijk wijdde laatst M. Picavet, een groote kenner
der Middeleeuwen (r), een bijzonder hoofdstuk aan het herleven van het Thomisme in de 19e eeuw. Het deel dat op Belgie
betrekking heeft is verschenen voor het werk in de Revue de
versite de Bruxelles (April 1904). Bijzonder aan to merken dat de
schrijver in het Neo-Thomisme de oorzaak ziet der politieke
eenheid en der overwinningen der Belgische Katholieken. Dat
is meer dan eenvoudige overdrijving. Dit echter is zeker, dat
eenheid van denken nuttig is voor eene partij en voor een yolk.
Eene bijzondere melding verdient de agregaatsthesis van
M. Michotte (2). Hij maakt de uitslagen bekend die hij verkreeg
in het laboratorium van psychophysiologie der St Thomasschool.
Hij heeft bijzonder vastgesteld dat de gevoeligheid van den tastzin onzer huid in bepaalde kringen verdeeld is. De huid is in
bepaalde afperkingen verdeeld. Twee speldenprikkelingen, in
eenen zelfden kring gegeven, kunnen wij onderscheiden. Die
(I) Esquisse d'une histoire generale et comparee des philosophies inedievales
(Paris-Alcan).
(2) Les signes règionaux. Nouvelles recherches sur la sensibilite tactile. 1905.
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besluitselen zijn heel belangrijk voor het vraagstuk van de localiseering der gewaarwordingen. M. Michotte heeft eigen gevonden
methoden aangewend, die hij uiteenzet en rechtvaardigt.
Nevens den grooten cursus van wijsbegeerte geeft de St
Thomasschool uit « Traitê elêmentaire de philosophie a l'usage
des classes ». Dit handboek zal heel dienstig zijn in de onderwijsgestichten, waar men wel geenen diepgaanden leergang
geeft, maar toch eene philosophische vorming als voorbereiding
tot andere studien. In het voorwoord onderzoekt o. a. Mgr Mercier in welke taal de wijsbegeerte moet onderwezen worden.
Hij houdt het met de volkstaal. De leerling immers zal ze later
moeten bezigen om zijne wetenschap mede te deelen; daarbij is
hij niet genoeg thuis in het Latijn om met vrucht eerie les in die
taal te volgen. Wat meer is, de student blijft stilstaan bij de
woorden en ziet de gedachten niet. Later kan men echter den
leerling de gedachten der klassieke schrijvers voorleggen in
hunne oorspronkelijke taal. In aansluiting met die gedachten
kunnen wij het verschijnen melden van het tweede deel der
Algenteene Zielkunde van J. Th. Beyssens (Amsterdam, Van Langenhuisen. 1905). Men weet dat de uitmuntende professor geheel
overeenstemt met de Thomistische school van Leuven. Zijn
werk is van eerste gehalte.
***

In de Fransche tijdschriften wordt zonder einde geredetwist
over de immanente methode in geloofsverdediging. M. Goujon
(1) vertegenwoordigt de uiterste intellectualistische strekking.
Voor hem heeft de nieuwe methode, door M. Blondel vooruitgezet, geene de minste speculatieve waarde, maar alleen eene
practische. Dat is te weinig gezegd. Het zoo wel gemaakt boek
van M. Le Bachelet (2) kende meer weerde toe aan die methode.
De E. H. Martin (3) tracht te bewijzen dat de nieuwe methode
te alien tijde is gebruikt geweest. Een pas verschenen werk
van M. Dinnet (4) toont bij verscheidene Katholieke Engelsche
denkers strekkingen aan, die met die der nieuwe Fransche
school verwant zijn. In de zekerheid een grootere rol toe te kennen aan den wil, de waarde te erkennen in het aankweeken van
gedachten en overtuigingen van zekere ontwikkelingswijzen ver(1) Les ennemis de la raison, la philosophie de la volonte et l'apologetique de
l'immanence. 1904,
(2) De l'apologetique traditionnelle et de l'apologetique moderne.
(3) L'Apologêtique traditionnelle 1905.
(4) La pensee catholique dans l'Angleterre contemporaine. 1906.
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schillend van onze logische redeneeringen, dat was een der
hoofdgedachten van Kardinaal Newman. Wie daar meer over
weten \vil, raadplege in Pensie Chritienne (Parijs, Bloud) drie
boekdeelen teksten van Newman, door Bremond vertaald (t)
Daarmee te vergelijken een boek van M. Ribot (2) waarin
hij onderzoekt hoe onze gevoeligheid onze redeneering beinvloedt en kan veranderen.
Dat alles bewijst echter niet dat de redeneering het laatste
woord niet zegt, geholpen misschien door het gevoel. Mogen
wij uit al dit getwist niet besluiten dat de redeneering altijd den
doorslag geeft, en dat zij alleen eene onwrikbare overtuiging
kan vestigen zonder af te hangen van de veranderlijkheid van
den wil? Die grondslag is noodig voor het geloof.
Daaraan moeten wij de polemiek vastknoopen in de Quinzaine begonnen door M. Leroy. De Revue Biblique lull en October
1 905) geeft eerie belangwekkende discutie tusschen M. Leroy en
M. Wehrle. De g-rond der zaak raakt aan de wijsbegeerte, vermits er gevraagd wordt in hoeverre de philosophie vereenigd is
met het dogma, dat zij zonder twijfel heeft helpen formuleeren.
In hoeverre is het geloof aan de scholastiek gebonden ?
Dit leidt ons naar het artikel van M. Desbuts in de Annales
de Philosophie Chritienne w Januari 1906) waarin hij het denkbeeld
van analogie volgens St-Thomas van Aquinen onderzoekt. Hij
tracht aan te toonen dat de positieve inhoud van hetg-een wij
weten over God, ons door onze handelingen wordt verschaft. Dat
schijnt eerder spitsvondig dan waar.
Dit voor de natuurlijke orde. Voor de bovennatuurlijke nu,
verwijzen wij naar eene bespreking over « Wat is een dogma?»
in Bulletin de Litterature ecclesiastique (1905 en Jan. 1906) tusschen
M Leroy en M. Leonce de Grandmaison, en ook naar een
boek, dat misschien wel wat te streng is, van Mgr. Turinaz :
Qu'est ce qu'un dog-me » ? Nancy 1906.

Wij gaan terug naar kwesties van uitsluitelijk philosophi•
schen aard.
In Annales de PhilosoPhie Chritienne Jan. 1906 vraagt M. Blondel zich af hoe het wijsgeerig onderzoek moet aanvangen.
Hij begint met de slechte uitgangspunten ter zijde te zetten.
Le developpement du dogme chretien. 1905. La psychologie de la foi, 2905. La
vie chrêtienne, 2906.
(2) La logique des sentiments, 1905.
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Van de reflexie mag de philosophie niet uitgaan, want zij brengt
alleen tot twijfel, ook niet van de praktijk van de handeling
alleen. Een volgend artikel zal de oplossing geven die M.
Blondel vooruitzet.
Een ander vraagstuk behandelt M. Irving King in de
Psychological Review, Jan. 1906, namelijk de subconsciente toestanden. Hoeveel psychologische voorvallen gebeuren onbewust !
Is er een geleidelijke overgang tusschen het onbewuste en het
bewuste, ofwel ligt er eene goedafgeteekende scheidingslijn
tusschen beide ? Wat zijn toch die werkingen die zoo talrijk
voorkomen in de verstrooidheid en het hypnotismus ? M. King
onderzoekt verscheidene boeken in 't Engelsch verschenen en
besluit dat het subconsciente geen soort onduidelijk bewustzijn
is, maar eerder eene physische aandoening van . het zenuwstelsel.
Voor vele practische toepassingen vatbaar is het onderwerp
door M. Grasset besproken in de Revue des Deux Mondes 15 Sept.
1 905 de psycho-therapie, 't is te zeggen, de behandeling door
psychische middelen. M. Grasset onderscheidt twee soorten
van psychische centrums, de lagere, toch ook wel hersencentrums, en de hoogere. De laatste oefenen de hoogere handelingen uit, de vrije en vrijwillige daden. In den normalen toestand
zijn al de handelingen vereenigd, in den abnormalen toestand
werken de lagere centrums alleen, zooals in de verstrooidheid
en de hypnosis.
Op die lagere kan men werken door hypnotismus ; maar
het hypnotismus is onmachtig in de ziekten van de geestvermomogens en ook in de ziekten voortkomende uit de splitsing
der twee soorten van centrums. In dit geval moet men de hoogere psychotherapie aanwenden, die terzelfdertijd inwerkt op de
hoogere functies en de lagere. Men tracht de werking van den
wil te versterken door hem te doen samengaan met de lagere
werkingen. Zoo, b. v. door de oefening gewent men iemand die
niet meer gaan kan, opnieuw zijne gangbewegingen samen
te knoopen, eerst vrijwillig, dan door gewoonte. Zoo ook kan
men — en dit is uiterst belangwekkend — iemand er toe brengen zich van een gedacht te doordringen met vrijwillig de uitwendige daden te verrichten die met -dit gedacht overeenstemmen. Is dat niet een der middelen van het ascetisme? Diezelfde
handelwijze is nuttig om de ziekelijke inbeeldingen te verdrijven : zich vrijwillig met andere uitwendige zaken bezig te
houden. « Ik heb geene macht op mijn gedachten, zegt M.
Payt in zijn schoon werk : L' education de la volonte, dan wanneer
ik meester ben over mijne spieren. »
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Wij mogen deze kroniek niet sluiten, zonder te vermelden
het Annuariurn voor R. K. Studenten in Nederland voor 1904-05. Het
getuigt van de grootste bedrijvigheid der Katholieke Studentenkringen. De studie der Wijsbegeerte moest hen onvermijdelijk
aantrekken. De namen dier kringen alleen toonen dat reeds :
St Thomas Aquinas, Albertus Magnus, St Augustinus, Veritas.
En feitelijk vinden wij te Delft eene voordracht over het begrip
der waarheid, te Amsterdam over het instinct, te Groningen
over het ontstaan en het ontwikkelen van 't leven. In extenso
wordt de ontwikkelingshypothesis gegeven, en ook beschouwingen over schoonheidstheorieen.
DR L. NOEL.

MAATSCHAPPELIJKE KRONIEK
I. SOCIOLOGISCHE BEWEGING. — In het begin van
dit jaar deed Em. Vandervelde bij Alcan verschijnen : Essais
socialistes, een samenvatting van twee artikels en een voordracht
dagteekenende van 1901, 1903, 1904 en behandelend : de economische factors en den alcool, het socialisme en de katholieke
kerk, socialisme en kunst. De drie studien komen ons in deze
heruitgave terdege herwerkt voor. De uitgebreide inleiding legt
er zich op toe te bewijzen dat het socialisme niet alleen op
economisch terrein staan moet. Het historisch materialisme van
Marx is geenszins determinist. Sociale psychiek en physiek dienen samen bestudeerd en zoo moet ook de werking voor de
maatschappij der toekomst en op stoffelijk en op zedelijk gebied
staan. En daarin ligt een der nieuwste evolution van het socialisme : overal verschijnen de zedelijke vraagstukken op de dagorde der socialistische congressen.
Men weet welken ijver de leiders der socialisten in vele
landen aan den dag leggen tegen den alcool. In de eerste studie
ontleedt Vandervelde hunne bekende beweegredenen. Omtrent
den godsdienst stelt hij vast : wat men einddoel van het socialisme heet is eer middel dan Joel ; het ware doeleinde is vrije
menschen te maken (blz. 123), het socialisme is een moraal
stelsel dat op zijn weg eerst de economische misstanden te keer
gaat, eene sociologie die uit de instellingen beginselen afleidt,
het tegenovergestelde van hetgeen — volgens schrijver — de
openbaringsgodsdiensten doen. Uitgaande van het bovennatuurlijke regelt de katholieke godsdienst zeden en thaatschappij,
terwijl het socialisme zal uitgaan van economische-psychische
begrippen. Zullen ze strijden waar ze elkander ontmoeten ? Ja,
de katholieke leerstellingen van erfzonde en noodzakelijk standenverschil zijn als conservatief de bestrijding der socialistische.
De thesis der derde studie is : Kunst-voor-allen, volkskunst
is slechts mogelijk in een maatschappelijken toestand waarin
het yolk economisch vrij is.
*
* *
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La classe sociale van CYR. VAN OVERBERGH (I) is een werk
van vergelijking. Schrijver ontleedt den uitslag van de tot hiertoe geleverde studien of opgebouwde theorieen over het aanwezig zijn van verschillende standen in de maatschappij. Het
geldt dus voorafgaande studien der sociologie. Uit de vergelijking trekt schrijver eenige besluiten die dan het vertrekpunt
dienen te worden tot verder werk : maatschappelijke standen
zijn volksgroepen die als lag-en gespreid zijn op den grondslag
van eigendom of niet-eigendom der voortbrengingsmiddelen ;
hun economisch ambt is de voortbrenging te bezorgen, hun
sociologisch het maatschappelijk leven te richten; hun rang
hangt of van de schatting hunner verdienstelijkheid jegens de
maatschappij. In den loop der tijden nam de klassengroepeering
verschillende vormen aan. Er was een tijd in het begin der
maatschappijen, waarin de geslachtsbetrekkingen zoo innig en
omgrijpend waren, dat de differencieering in standen niet gebeuren kon. Wanneer trad deze in ? Schrijver verwerpt al de
bestaande theorieen. Vast staat het echter dat de klassen niet
meer verdwenen zijn uit de maatschappijen waarin zij eens —
in het historisch tijdperk ontstonden. Of men daaruit afleiden
kan, zooals schrijver doet (blz. 169) dat bestaande standen nooit
verdwijnen kunnen, betwijfelen we.
Dit omtrent oorsprong en afteekening der klassen.Welke zijn
nu de besluitselen betreffende het leven der standen ? Het
immer-voortbestaan der klassen steunt op physiologischen en
psychologischen grondslag : in algemeenheid erft men zijn
stand, verder maakt het midden u psychisch eenstandig met de
standgenooten u-ws vaders. Een andere wet is dat de stand de
verschillende organismen bezitten moet om zijne functies uit te
oefenen. Ook de solidariteit tusschen de leden eener klas, en
daardoor eene zekere psychische gelijkenis, is tot wet te herleiden. Een stand is altijd gen eigd om zijn gezag, zijne wetten, zijne
zedenopvatting tot dogma te maken. Erger nog, dikwijls, onvermijdelijk zeggen velen, komt er de klas toe zich te sluiten en
hare sociale functies op huurlingen over te dragen. Gebeurt dit
dan is die klas aan haar ondergang en zal zij vervangen worden
door degene die in werkelijkheid de functies uitoefent. Worden
de klassen schaarscher naarmate de beschaving wast ? Schrijver
bestrijdt het ; toch stelt hij vast dat de verschillen tusschen de
standen minder groot worden naarmate het bewustzijn, de
beschaving aangroeit. Omtrent het begrip klassenstrijd is vast
te stellen a) dat elke groepeering tegenover groepeeringen van
(r) Bruxelles, Schepens.
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anderen aard staat, doch b) dat de strijd tusschen de klassen
niet onvermijdelijk is, dat integendeel van hare natuur uit de
klassen elkander te helpen hebben (Rerurn Novarurn), en dus de
strijd een onnatuurlijke, ziekelijke toestand is, c) dat de staat
veel bijbrengen kan tot heeling, d) dat de klassenstrijd gevoerd
wordt of om politische rechten de groep aanbelangende, of om
individueel-politische rechten,of om economische verbeteringen.
Het eindbesluit is : « Hoe meer in eene maatschappij, de
klassenbelangen de geesten doordringen ten nadeele der collectieve maatschappelijke gevoelens, des te meer is de algemeene
vrede gestoord en de maatschappij met ondergang bedreigd. »
Dat eindbesluit lijkt ons wel van zijnen tijd te zijn.

Op historisch-sociologisch gebied is te vermelden GUST. LEBON,
L'Econornie politique et l'histoire in de Revue economique internationale
van i5 Januari 1906. Schrijver gaat de ontwikkeling na van de
wijze van studeeren der geschiedkundigen. Tegenwoordig moet
men inzien dat de geschiedschrijver zou moeten bezitten de
psychologie van het individu, van het yolk, van de massa.
Daarbij moet hij tevens thuis zijn in de wetenschap der grondbeweegredenen der menschen, die tegenwoordig zijn van economischen aard terwijl ze vroeger of kriAsaardig of godsdienstig
waren.
Een boek dat eene gebeurtenis uitmaakt op historischsociologisch terrein historische sociologie is aan de dagorde
— is dat van K. LAMPRECHT, Moderne Geschichtswissenschaft. (I) Uit
zijne Deutsche Geschichte kende men Lamprechts's manier van
werken, uit zijne polemische schriften zijne opvatting der
geschiedenis ; dit nieuw werk biedt ons eene gansche reeks
volkspsychologische opmerkingen van het meeste belang. Zoo
bestudeert hij de mecaniek van den overgang tot een nieuw
beschavingstijdvak. Laat ons dit in 't kort weergeven Een
overvloed van nieuwe motieven, — als b. v. eene ontdekking
van Amerika of een ineenstorten van het hemelstelsel van
Ptolemceus, of veroorzaakt door een dieper bewustworden der
persoonlijkheid, — brengt verwarring in de aanschouwingen, min
of meer inwerkend op de ziel van elken tijdgenoot. Men is zich
anders bewust, men vormt nieuwe ik-betrekkingen en eindelijk
(1) Vijf voordrachten in St-Louis en aan de Columbia-Universiteit gehouden.
Uitgave Tan H. Heyfelder, Freiburg i. B. 1905.
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nieuwe algemeene voorstellingen die .de dominante van het
vroeger tijdperk niet meer meester kan. Men vermoedt, en men
besluit,dat vele zaken anders ineenzitten dan men meende, men
vormt eene gansch nieuwe wijze van beschouwen op grond van
den totaalindruk die nog niet in zijne « einzelmomente » is opgelost. Het is de dissociatie der vroegere geesteseenheid. Dat is
een zielstoestand die gevaarlijk is, — wil, persoonlijkheid, alles
beantwoordt immers aan wat het verstand oplevert, — 't is een
crisis die ras moet overwonnen worden, door het ontleden der
nieuwe beelden en het reassocieeren tot eene nieuwe eenheid :
« Die Bildung eines neuen psychischen Kerns, einer neuen Dominante der PersOnlichkeit begann sich unter den neuen, nun.
bestehenden Reiz- und A ssoziations-, Strebungs- und Gefiihlsverhdltnissen zu vollziehen : der Mensch tauchte wiederum
empor als der Beherrscher seiner Impressionen ; die idealistische Periode einer neuen seelischen Zeit begann. » Omtrent
de veranderingsvaardigheid van het psychische leven der maatschappij stelt hij vast dat deze vooral afhankelijk is van de
klimmende breedte des bewustzijns. Is dat nu historisch materialisme ? Neen, zegt Lamprecht, niemand van ons is slechts
een produkt der op hem inwerkende dingen ; en hij stelt zich
ex professo de vraag der verhouding tusschen individu en tijd,
vraag « der vielleicht iibertriebenes Interesse eutgegengebracht
wird. » De vraag beschouwend voor tijden van hooger ontwik_
kelde persoonlij kheid, onderscheidt hij durchschnitt-individuen en
genieen. Welnu 't is het genie dat den vooruitgang schept door,
dank zij zijne harmonische of disharmonische overontwikkeling
aan wat onbewust in de massa ligt een concreten vorm en een
bepaald doel to geven.
In de laatste voordracht getiteld : Universalgeschichiliche
Probleme wijst Lamprecht aan hoe de wetten der collectieve
psychologie overeenstemmen met de individueele en dat de groote
wijsheid voor de maatschappij gelijk voor het individu is dat zij
haar zelve leere kennen. Omtrent het zoogenoemde historisch
materialisme van Marx luidt zijn oordeel : de geesteselementen
van nieuwe beschavingstijdvakken zijn, in den regel, in samenhang met economische en sociale veranderingen ontstaan. Doch
deze veranderingen leggen niet alles uit. Waarom zouden « nicht
auch die geistige Elemente eine Unsumme neuer psychischer
Reize und geistiger Lebensbedingungen iiberhaupt herbeigefiihrt haben ? » (blz. io8.)
Nog een laatste woord betreffende de vrijheid der durchschnitt-individuen : een wezenlijk onderscheid tusschen de zielen
dezer laatste en die eens helden bestaat geenszins. Gelijk wij
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alien menschen zijn. leeft in ons alien eene scheppende vonk,
zij het dan ook slechts die der veranderende nabootsing ».
Zeker biedt Lamprecht ons eens eene grootere studie waarin
deze eerste kostelijke elementen kalm en rijp zijn uiteengezet.
Van PROF. G. TONIOLO verscheen in Nederlandsche vertaling :
Het Socialisme in de Geschiedenis der Beschaving. Men herinnert zich
wellicht de belangrijke bespreking die de Dentocratie Chritienne er
aan wijdde bij het verschijnen van het oorspronkelijke in 1902.
Moge deze genetische behandeling van de historische socialistische verschijnselen thans meer lezers vinden. Ondertusschen
weze het ons toegelaten 's schrijvers oordeel aan te halen over
het critisch collectivisme van Bernstein, von Volimar, Vandervelde e.a. : « Het is te vreezen dat het socialisme door de nieuwe
houding, eene buitengewone opflikkering en grooter indringingsvermog en zal verkrijgen. Want vele weifelaars zullen niet meer
aarzelen een program aan te nemen dat zich voordoet als gewone,
wettelijke en trapsgewijze hervormingen der Maatschappij, al
blijft het in den grond met de socialistische giftstof bezwangerd.
De aanstaande strijd zal dus niet alleen op uitgebreider schaal,
maar vooral verraderlijker zijn. Het koint er dus opaan den
vijand voor te zijn in alle . nuttige en eerlijke maatschappelijke
hervormingen. »
De Association catholique van 15 Januari igo6 geeft ons de
meedeeling gedaan door G. GOYAU op de laatste internationale
vereeniging der katholiek-socialen te Freiburg, over sociaal
catholicisme en zijn verhouding tot het socialisme. Het hoogtepunt van het artikel is de beoordeeling door den schrijver van
Goehre's gedacht over godsdienst en socialisme. Goehre zegde :
Sedert het gemeene materialisme der socialisten heeft plaats
gemaakt voor eene psychophysisch parallelisme, is voor hen de
godsdienst geen schepping meer van de door de economie
verlichte inbeelding maar eene voortbrenging des vrijen geestes
waarvan de natuur te onderzoeken is maar het recht niet is te
loochenen. Goyau oordeelt dit te mogen aanzien als voorteekenen eener nieuwe gedachtenontwikkeling.
Vele artikels zagen ook den laatsten tijd het licht over de
verhouding tusschen sociaal en moraal. Zoo o. a. eene studie
van ROUZAUD in de Association Catholique van 15 Januari en eene
van FONSEGRIVE in de Quinzaine van r5 October 1905. De geestesstrooming is : te doen uitkomen dat het niet voldoende is individuen
te verbeteren om de maatschappij te genezen. De instellingen der
samenleving moeten mede heropgericht of verbeterd worden.
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Van ANTON MENGER verscheen verleden jaar eene Neue
Sittenlehre. In het Januari-nummer der Revue Sociale Catholique
ontleedt PROF. DEFOURNY het boek.
De meeste stellingen van Menger kwamen reeds vroeger
voor in zijne andere werken. Ziehier eene korte samenvatting :
Is volgens Marx het individu gevormd door de sociale machten
met gansch vooraan de economische, voor Menger is door het de
politische. De zoo gevormde klassen leven van hunne natuur
uit in eenheid. Er is strijd wanneer de verschillende hoofden
elkanders invloed betwisten. Elke stand immers heeft zijne
moraal die zich stilaan vormt onder den drang der leiders en
daarom moet de verschillende moraal ook vallen met den val
der leiders en den val hunner instellingen. En daarhenen gaan
we dank zij het socialisme dat Been beheersching meer zal
toelaten.
In de Revue Neo-Scolastique van November 1905 begon PROF.
eene studie tot antwoord aan M. Levy-Briihl van
Parijs, die, de gedachte uitdrukkend van eene groote groep
Fransche schrijvers, een conflikt tusschen zedeleer en sociologie
doceert. Wij komen op die studie terug.

DEPLOIGE

Het doorloopen van de sociologische schriften der laatste
maanden laat een algemeenen indruk na : sedert de V Olkerpsychologie van WUNDT verscheen, en sedert de overmatig machtige Lamprechtianer-evolutie wijkt het historisch en sociologisch materialisme. De systemen vervolmaken zich dank zij die nieuwe
gezichtspunten en naarmate zij wetenschappelijker worden
treden ze dichter tot elkaar, en de verschillen met hun waarheidsmiddelpunt, de katholieke leer, worden fijner : hetgeen
echter de meeste tegenstrevers niet inzien omdat nog voor hen
de katholieke leer niet verduidelijkt is, en zij niet begrijpen
kunnen bijgevolg hoe die nieuwe wetenschappelijke systemen
in het katholicisme passen.
FLORIS PRIMs.
* *

II. ECONOMISCHE BEWEGING. — Arbeidswetboek.
Overal willen de sociale leiders synthesis van hun werk : zoo
stemde de Fransche kamer den 15en Mei 1905, het ontwerparbeidswetboek CH. BENOIST. - In de zitting der Societe
d'Econornie Sociale van 13 November 1905 (Reforme sociale,z 7anuari
1906) kregen wij eene verdediging van dit wetboek door CH.
BENOIST zelf : dit wetboek bevat niets nieuws 't is enkel eene
21
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verzarneling der wetten, sedert 18 48 in voege. 't Is verdeeld in
vijf kapittels : r° voorwaarden betrekkelijk het werk ; 2° arbeidsregeling ; 3° beroepsgroepeering ; 4° beroeps-rechtsspraak en
-verteg-enwoordiging ; 5° arbeidsverzekeringen. 't Is enkel een
plan, dat verre van uitgevoerd is : vele bepalingen ontbreken,
zoo over het uitbetalen van werkloonen, over de werkbeurzen,
enz., enz.
Arbeidersbeweging. Programma' s, Dr PIEPER, algemeen
secretaris van het Volksverein, stuurt naar de feestvergadering
van de vereeniging Arbeiterzvold te Bonn (ro Januari) zijn very
slag en wenschen over de wijze waarop de hedendaagsche
arbeidersbeweging zou moeten doorgevoerd worden. (Soziale
Kultur, Februari). Men merke op dat in deze vereeniging de
patroons eene leiding zoeken om op rechtmatige wijze den
socialen vrede in te voeren in de arbeidswereld. Aldus schetst
hij, zeer stout misschien, het programma der werkersklasse in
de toekornende samenleving : Alle goed der hedendaagsche
kultuur zal aan de arbeiders meegedeeld worden op grond der
economische, politische en sociale rechtsgelijkheid : d. economische ontvoogding in zake van arbeidskontrakt, fabriekraad en
volledig erkend vereenigingsrecht : politische ontvoogding door
uitbreiding van het algemeen stemrecht voor land en gemeente,
aanvaarding der werklieden, -als juryleden, afgevaardigden en.
gemeenteraadsleden : sociale ontvoogding doordien de wetkersklasse ingang zal vinden tot de kringen der hoogere standen.
— Wel lijkt het programma een weinig op een droombeeld, toch
kon men wellicht de vervulling daarvan zeer nabij komen : 't is
immers slechts de concreetiseering van `vat iedereen wil : rechtsgelijkheid en maatschappelijke toen;adering.
Syndicalisme. Correspondenzblatt, orgaan der algemeene
Commissie van de federatie der Duitsche syndicaten toont ons
dat het verloopen jaar belangrijk is geweest in de syndikale
beweging. Anderhalf millioen georganiseerde werklieden stellen
hunne eischen aan de patroons, en berustend op hun klassensolidariteit, die hen tot eene sterke macht maakt, vragen zij ook
een deel der winsten die voortkomen uit den immer aangroeienden bloei der nijverheid.
Op gedachtenterrein zijn de geesten bekommerd met de
richting welke aan de syndikale beweging te geven is. De
Association Catholique van Januari deelt de beslissingen mede van
het Congres der action liberale pofiulaire : êmet le vceu : que sous
reserve des groupements existants, l'organisatiou du travail snit
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assuree par des associations formees au sein des corps prPfeP,sionnels, ayant a leur base des syndicats patronaux et ouvriPT4,
librement constitues avec conseils professionnels comprenant les
delegues de chaque categorie de syndicats, pourvus d'attributions
representatives, consultatives et reglementaires. » Pit blijkt het
voorloopig eenig mogelijke systeem in eene maatschappij van
godsdienstige oneenigheid. Weidra zegt MAx PRA.GER in 4et
Archly fiir Sozialwissenschaft and Sozialpoliiik (Band XX) zullen alle
werkliedensyndikaten, zuiver economisch geworden, zich vereenigen en hunne gezamenlijke macht paralleel ontwikkelen
tegenover de patroonsvereenigingen.
Alles komt er op aan de staatstusschenkomst te bepalen
in het oprichten van syndikaten. Het syndikaat wettelijk verplichtend maken, als in Oostenrijk, is de persoonlijke vrijheid
dooden, en het syndikaat in de bureaucratie begraven. Zelfs is
het te veel, wettelijke macht te geven aan de beslissingen der
meederheid : beter is het, de vrije tegenwoordige instellingen toe
te laten, onafhankelijk van de wet het beroep te organiseeren
alleen zou de wet optreden, door de vereeniging als rechtspersoon
te erkennen (MARTIN-SAINT-LEON), of door de algemeen aangenomen beroepsgebruiken in haar op te nemen.
In Belgie bereiden zich dit jaar soortgelijke besprekingen
voor. Reeds vroeg het Congres van den Volksbond van October
Igo5, het verbreeden der wet op de Beroepsvereenigingen. De
Commissie belast met -een voorplan van hervorming uit te werken,
schijnt echter niet te slagen.
In Frankrijk verzet het gouvernement zich tegen de decentralisatie van het bestuur, waartoe men geraken wil door de
syndikaten van publieke ambtenaars. De Revue Sacialisie (Januari
1906) verhaalt de geschiedenis dozer syndikaten die dank zij
de wet van 1884 ontstonden, door den handelsminister
rand werden aangemoedigd, en -nu laatst door minister Rouvier,
voor uiterst schadelijk aan de Republiek werden verklaard.
Urn de misbruiken, zooals het plaatsenkoopen en het kruiwagenstelsel. tegen te gaan, vroegen de syndikaten van onderwijzers, postbeambten, enz. ,onafhankeliike groepeeringen
te vormen, diode bureeloversten zouden benoemen, dep. .publieken
dienst zouden regelen en met den staat zouden bandelen gelijk
het werklieden-syndikaat met den patroon, wellicht gelijk het gebeuren zou in den collectivistischen toekomststaat. Reeds dreigt
in 6o steden een verbond van 4.0oo syndikaten en 7oo.000 le en
met eene algemeene ,staking -der staatsbeambten tegen 15 Maart,
zoo men hun het vereenigingsrecht blijft weigeren. — In Holland
geraken eveneens de partijen in moeilijkheid omtrent hunne
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houding tegenover de vakvereenigingen van ambtenaren. (Zie
Katholiek Sociaal Weekblad van 3 Maart).
In Engeland en Amerika dankt de werkliedenvereeniging
hare buitengewone sterkte, aan het onzijdig blijven op politisch
gebied. Heden doet zich echter eene onwenteling voor : even als
in Amerika, merkt VON WIEZE op, in de 7ahrbiicher fur Gesetzgehung, V erzvaltung und Volkswirtschaft van Schmoller, treedt het Engelsch proletariaat op het politisch tooneel. De Engelsche verkiezingen, zoo men weet, brachten 29 socialistische afgevaardigden, onder leiding van Keir Hardie en met klassenprogram,
in het Lagerhuis.
Verdyagen. — Op Juridisch gebied staan twee vragen aan de
dagorde : collectief arbeidscontract en bediendencontract. —
Het collectief verdrag is eene Corporatieve regeling betreffende
het nakomen van gelijke arbeidsvoorwaarden voor alien die
zelfden arbeid in zelfde streek vervullen, en gesloten tusschen
patroons en werklieden. Deze contracten zijn van dagelijksch gebruik bij de Trade-Unions, en zijn in Duitschland, jaarlijks op
eenige duizenden geschat, talrij ker dan men vermoeden zou.Soziale
Praxis toont hoe die vraag de geesten bezighoudt. Gansch de
nijverheid van het boek in Duitschland is er voor vijf jaren beheerscht. Na de sentimenteele Friedensdokurnente van FANNY IMLE,
en de studie van V. BRANTS in Revue jbratique de droit industriel, die
de juridische stelling onderzoekt, verscheen belangrijks van Dr
H. KOPPE : Der collectieve Arbeitsvertrag als Gegenstand der
Gesetzgebung, in de jahrbilchey fur Nationakeconomie und Statistik.
Het bediendenverdrag is het voorwerp van talrijke bepalingen in bijzondere wetten, en zelfs van gansch een wetsontwerp in de Duitsche landen. Men leze de artlkelen de bedienden betreffende in het belangrijke program van het Centrum voor
den zittijd 1906, in de Soziale Kultur van Januari. In Belgie onderzoekt de Middelstands-commissie de voorwaarden van een bediendenverdrag. En onze wetgeving die het princiep der regeling
van den arbeid van meerderjarigen verwerpt, toonde zich onlangs geneigd, zonder argwaan de zitgelegenheid voor de vrouwelijke handelsbedienden verplichtend te maken ten andere,
onder het bewind van minister Francotte zorgt men uitermate
goed voor den Middelstand. Heeft de officieele wereld vergeten
dat er een Hooger Arbeidsambt en werkliedensyndikaten bestaan, toch richt een koninklijk besluit van 22 Januari wel te
recht een Middelstandsambt op, dat statistieken, aanmoedigingen, beroepsonderwij s enz. centraliseeren zal.
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Huisarbeid. — Het volksgevoelen is in Duitschland en ook
wel daarbuiten ontroerd geweest door de tentoonstelling van
voortbrenselen van huisarbeid in Berlijn. De dagbladen hebben
reeds het geval aangehaald van den mantel van ioo mark die
aan de arbeidster 2 mark loon en aan den werkbezorger 7 mark
had opgebracht. Loonen van 7 pf per uur komen in de kleedingsnijverheid geregeld voor. Hing het van de doorluchtige bezoekers der tentoonstelling af, zooals de Keizerin en graaf Posadowsky, dan ware alles welhaast verholpen ! Intusschen verschijnen duchtige studien : STIEDA. L2teratur, heutige Zustande und
Entstehung der deutschen Hausindustrie. — SCHWIEDLAND : Ziele und
Wege einer Heiinarbeitergesetzgebung. — H. Komi. Die deutsche Hausindustrie.
Vrouwenvraagstuk. — De Erauenbund der Duitsche katholieken hield zijn eerste Congres in de laatste maanden van 1905.
Deze vereeniging van vrouwen uit alle klassen der maatschappij,
is een ware dubbelganger van het Volksverein, zijnde een middel van sociale opvoeding, van organisatie en propaganda. De
spil van gansch deze beweging is de algemeene schrijfster,
Isabella von Carnap.
Belangrijk voor de toekomst der werkvrouw is de beslissing
der diplomatische samenkomst van Bern. Dank zij de studien
en het aandringen der Internationale vereeniging voor de wettelijke
bescherining van den arbeid, mogen wij hopen dat vanaf 1917 het
nachtwerk der vrouw algemeen zal verboden zijn.
Eene andere vraag : moet de arbeidsvrouw samen met den
man van dezelfde beroepsvereeniging deel uitmaken? De theoretikers antwoorden bevestigend, en voorop de socialisten, om door
vereenigde krachten tot meer macht te geraken, en in de nieuwe
sociale orde den socialen scheidsmuur tusschen mannen en
vrouwen op economisch en politisch gebied weg te slaan.
(Sozialistische Monatshefte). — De praktikers, wier opvatting
Dr BRAUN weergeeft, toonen aan dat, zoo het gemengd syndikaat
voordeelig is in tijd van staking of van gemeenzame overeenkomst tusschen patroons en werklieden, dezelfde voordeelen
kunnen bekomen worden door afzonderlijke syndikaten, die bij
gelegenheid zich zouden vereenigen.
Voor de winkeldochters verhoopt de Soziale Praxis van de
vereeniging, dat zij hen verlossen zal van het lage loon dat de
prostitutie voor gevolg heeft en van den overtolligen arbeid.
Hetzelfde dient gezegd voor de dienstmeiden. De statistieken der
Soziale Praxis toonen dat in steden als Berlijn, ongeveer 6o°/0
dezer ongelukkigen aan de prostitutie zijn overgeleverd. Een
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syndikaat van dienstmeiden geraakt er toe enkelen te behoeden,
maa.r blijft onbekwaarn het sociale ambt te verheffen.
Nu laatst verscheen er een synthetisch werk over de huiselijke opvoeding der vrouw. Dr W. WIESE, toont er ons den
uitslag in van het large streven van het Duitsche yolk naar
sociale ontwikkeling op dit terrein. Das Hauswirtschaftliche Bildungswesen in Deutschland behandelt het onderwijs der vrouwelijke
htiishoudingsleer in het lager, middelbaar en hooger onderwijs,
iri technische scholen voor huishoudkun.de, in tijdelijke voordracht-leergangen, en tot vorming van onderwijspersoneel.
J. BELPAIRE.
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BIEKORF, Schrikkelmaand
1906.T11.60 Botrel (Cs.Gezelle).
Borstelbien (A. Meryillie). —
De Cederboom (P. Hyac. C. D.).
VLAANDEREN, Feb • 1905.
Lofrede bij het lijk van Reimond
Stijns (Herm. Teirlinck). - Het
Uitzicht der Dingen, Veeprijskamp III (Stijn Streuvels). Sonnet (C. Eeckels). — Prof.
Henri Pirenne (Viet. Fris
ONZE KUNST, Jan. 1906.
Tentoonstelling van oude Kunst
te Brussel (Jos. Destree). —
Kunst van heden : Leys, De
Braekeleer, Breitner, Ensor,
Rousseau, Besnard, Claus enz.
(Em. De Bom)s
— Feb. 1906. Tentoonstelling
van oude Kunst te Brussel ( Jos.
Destree). Een Tentoonstelling
van Chineesche Kunst te Batavia (Henri Bovel).
VOLKSKUNDE, 9 e, I0 e afl.
1905. Kerstmis (Dr Schrijnen).—
Nieuwj aarsavond-gebruiken (C.)
— Nederlandsche Sprookjes en
Vertelsels (G. J. Boekenoogen ).
— Spreekwoorden en zegswijzen
over de Vrouwen, de Liefde en
het Huwelijk (A. De Cock). —
Schoolverzuim, woorden en uitdrukkingen 'Dr W. J. Bisschop).
DE GIDS, Feb. 1906. Kunstenaarsleven ( Is.Querido). — Middeleeuivsch anti-feminisme (Van.
Hamel). Bakchylides ( J. Viirtheim). — Roemeensche Volks-
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liederen en Balladen (H. Lapidoth-Swarth). Onze handel
met Perzie en de Levant (A.
Hotz). — Schoolproblemen : Democratische opvoeding, door R.
A. Van Sandick, en de opleiding
der burgerij in Vlaanderen, door
Fr. Van den Weghe (R. P. J.
Tutein Nolthenius). Overzicht
der Nederlandsche letteren : Over Prozakunst, yervolg : Louis
Couperus' Dionysos (C. en M.
Scharten-Antink). — Dramatisch
overzicht : Gudrun, door A Rodenbach, de Doodendans, door
P.van Moerkerken (J.N.v,Hall).
DE KATHOLIEK. Feb.1906.
Maria Lichtmis (Fel. Rutten). —
De Messianische Psalmen, very.
(F. J.van Etten). — Niagara Falls
(G.J.van Swaay). — Alexandria,
stad, yolk, geestesleven. geschiedenis in verband met den moord
op Hypatia gepleegd (Dr L. J.
Sieking). — Het verband tusschen den gas- en den vloeistoftoestand (Dr Keesom). — Ongenoegzaamheid, verzen (Fr.Mart.
Vreeswijk). — Mist, verzen (H.
Knippenberg).
STUDIEN, dl. 65, afl. 5. De
stelling van Lessing (P. Zeegers ).
— De tegenwoordige stand van
het synoptisch vraagstuk (H.
Wilbers).— Gezonde moraal (L.
Smits). — Vondel-studien, VII.
Vondel en de zon (J.J.G.Boelen).
DE XXe EEUW. Febr. 1906.
Beider Leed (J. De Meester).
Warhold (Adr. van Oordt).
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Verzen (J. Vande Water). — Als
het dag wordt L Van Deyssel).
Aanteekeningen over tooneel,
IV.de Regisseur (H. Heijermans)
— Het Dagboek van Barihoetan
(Jo Starcke).
GROOT NEDERLAND,Feb.
1906. Loki, dram. gedicht, (Marc.
Emants). — Lida Vane (Ina Boudier-Bakker). Verzen (J. Jac.
Thomson).— Jetteke (G.Simons)
Literatuur : Geertje, door J.
de Meester (W. G. v. N.)
DURENDAL, Janv. 1906.
Leopold Wallner (Georges de
Golesco). — rAvenir des lettres
beiges (Arn. Coffin). — Chronique musicale. — Les salons
d'art. — La Litterature du Divorce (Firm. Van Den Bosch).
— Lettre de Paris (H. Mazel.)
FEDERATION ARTISTIQUE. — I. Chopin. (MaretLeriche). — 2. La couleur des
ombres. (De Taeye). — 3. De
l'affection que nous portons aux
objects inanimes. (Autos). — 4.
Nos futurs Musees. (L. Maeterlinck). — 5. L'Art et l'Intellectualite. (E. Baes). — 6-7. Genesius
de F. Weingartner. (Vander
Meersch). — 8-9. Intellectualite
picturale. (E. Baes).
L'Ombre est-elle bleue? (Autos).
-- 11-12. L'Orgueil. (E. Baes).
— 13. Les vieilles chansons de
Liege. (A. Van Rijn). — 14.
L'Individualite de l'artiste (E.
Baes). 15-18. L'Enseignement
de l'Architecture en Belgique.
(Fert). 19. Le pas a propos de
temps fort. (Autos). — 20. Le
Savoir des Artistes. (J. MaretLeriche). — 21. Une ceuvre posthume d'Henry Hamel. (E. Baes.)
22. Le Problême du Sentiment. (E. Baes).
REVUE DES DEUX 'MONDER, I fevr. 1906. Il Santo (A.
Fogazzaro). --- Les Journees et
les Nuits japonnaises,I Le jardin

de l'Arsenal — Les enchantements de Kyoto (A.Bellessort).—
Le deux fiancés, d'apres une publication recente (V. Giraud). —
L'Egotisme pathologique chez
Stendhal, II, Les anomalies de
l'imagination et de la sensibilite
(Ern. Seilliere).
LE CORRESPONDANT, io
fevr. 1906. — La lecon des elections anglaises : la question de
1' enseignement religieux, le parti
socialiste, la politique etrangere
(***). — La liberte religieuse en
France, Gambetta. Ferry, Waldeck-Rousseau, les Congregations (E. Rousse). — La Renaissance catholique en Angleterre
au 19e siècle, III Avant, pendant
et aprês le concile (P. ThureauDangin). — L'Imperialisme allemand dans le roman : la baronne
Frieda de Billow E.Seilliere).—
Derriere le rideau j aponais (d'Antioche). — L'Assemblee generale
du Grand-Orient de France en
1905: La question des fiches (P.
Nourrisson).
LA REVUE, 1 fevr. Poesies :
L'Attente vaine, Sagesse (P. de
Bouchaud). — Une menage d'Ecrivains (Ern. Faguet) — Les
Jacques (Georg. Beaume). -- La
Chine nouvelle (Li-Chao-Pee).Les pas sur le sable (P. Margueritte).— M. Giacosa et ses pieces
sociales (M. Muret).
ETUDES, 20 fevrier 1903. Le
problême religieux (L. Roure).
— Paul Verlaine et ses poesies
chretiennes (V. Delaporte). —
L'obj et propre de la devotion au.
S. C. (A. Vermeersch). — L'Inventaire (P. Dudon). L'ancienne litterature islandaise (Jon
Svensson). — La fin d'une apostasie (R. Rodet). — L'Eglise romaine et la separation (P. Bernard). — Bulletin scientifique.
DEUTSCHE RUNDSCHAU
Februar 1906. Kirche u. Orgel,
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eine Dorfelegie (H. Dragmann).
— Heine und Straube (E.Elster).
- Ueber aesthetische Weltanschauung (Jul. Goldstein).
DAS LITTERARISCHE ECHO, 1 Feb. 1906. Das Spannende (A.v.Gleichen-Ruszwurm)
— Anselm Heine (K. Martens).
- Schriften zur Romantik K).
F. Walzell.— Proben u. Stiicke :
L'intruse (Ans. Heine). — Franzosischer, Italienischer u. Russischer Brief.
— 15 Feb. 1906. Tragische
MOglichkeiten (M. Hochdorf).—
Aphorismen -iiber Kunst (Karl
Strecker). — Aus dem fernen
Asien (0. Hauser) — Englischer, Amerikanischer, Ungarischer Brief.
STIMMEN AUS MARIALA ACH, Febr. 1906. NietzscheZarathustra (Joh. Sorensen).
Zur Inspirationslehre II (Chr.
Pesch). — Die Existenz und Bedeutung der lonen und Elektronen (L.Dressel).— Deutschlands
Glanz im finstersten Jahrhundert
III (St. Beissel). — Fogazzaro's
neuester Roman Der Heilige (A.
Baumgartner).
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FORTHNIGHTLY REVIEW
Jan. 1 906. The British and German fleets (***). The Awakening of Russia (Karl Blind). —
London (Percer Landon).— The
Progress of Psychical Research
F. C. Schiller). — What Ireland
has got (Ch. Boxall). — Anton
Rubinstein (A. E. Keeton). —
Sainte Beuve (Fr Gribble).— Mr
Swinburne's Collected Poems
(Ern Rhys).
NORTH AMERICAN REVIEW, Jan. 1906. Social notes,
I (H. James). — The Organisation of Scientific Research (S.
Newcomb).— The Chinese Press
of To day (Arch. Colquhoun).
NUOVA ANTOLOGIA, 16
Jan. 1906. Dopo it perdono (M.
Serao). Aurora, versi (E. Romagnoli).— Attori e publico a teatro
un secolo fa (Eg. Bellorini).
Algesiras (***).
r Feb. 1906. Il mito di Augusto (G. Ferrero). — Dopo
perdono (M. Serao). L'Uomo,
versi (Fr. Sanesi)- — Per una
storia dell'Arte napoletana (Vitt.
Spinazzola).
Cantanti celebri
del secolo XIX (G. Monaldi). —
Una diplomatica poetessa, Lady
Currie : Violet Fane (F. Zampini-Salazar).

t

BOEKENNIEUWS

41. 41. 41. t,

L'OBJET DE LA METAPHXSIQUE SELON KANT ET
ARISTOTE SENTROUL, agrege en philosophie, in-8 0 , 24o p.
Louvin 1905.
De Kantistische en Aristotelistische wijsbegeerten van uit
een Kantistisch standpunt beschouwd, zijn reeds door prof.
Paulsen vergeleken geweest dit werk heeft dezelfde taak opgevat maar heeft de stelsels uit het tegenovergestelde standpunt
bekeken. Het is eene vergelijkende voorstelling van Kant's opvatting over de werkelijkheid, de waarheid, de wetenschap en
de metaphysiek. Klaar en treffend is voornamelijk de vergelijking
van Kant en Aristoteles in het eerste gedeelte. Aristoteles zegt
enkel over de waarheid dat zij niet eene conformiteit is van eene
kennis met een voorwerp dat buiten ons ligt : Kant komt overeen met de thomistische wijsbegeerte waar hij aanneeint dat er
slechts waarheid in een oordeel kan best aan, en hij verwijdert
zich van de scholastiek wanneer hij beweert dat de waarheid
bestaat in overeenstemming van de gedachte met de wetten die
het verstand beheerschen. De andere bepalingen der waarheid
in de Critik der Reinen V ernunft zelf, die welke met de traditionneele definitie « adoequatio rei et intellectus » gelijkluidend zijn
moeten in dien zin uitgelegd worden : die stelling wordt breedvoerig bewezen. Ten tweede wat de voorstelling van de kennis
aangaat zal Aristoteles die hoofdzakelijk opvatten als het teweegbrengen van het denkbeeld van een voorwerp : Kant integendeel
zal die opvatten als de vereeniging van twee denkbeelden of begrippen door de apriorivormen, Verder verlaat hij de Aristoteles
om Kant alleen te volgen in het bestudeeren der wetten die het
verstand volgt in het opbouwen der wetenschap en der metaphyziek. In de laatste bladzijde keert hij tot Aristoteles terug om
te toonen dat volgens deze de metaphyziek geene verdere
elaboratie is van ons verstand, eene elaboratie van eenen anderen aard als de wetenschap, zoo verstaat ze Kant, maar de algemeene wetenschap : die de begrippen, aan alle wetenschappen gemeen, beschouwt en ontleedt. Terloops hoeft er opgemerkt te worden dat betreffende de mêtageometrie in verband
met Kant's mathematik, er eenigzins nieuwe gedachten worden
vooruitgezet : de mkageometrie v erre van met de gedachten der
Crilik der Reinen V ernnnft in tegenspraak te komen zou in dit
werk als steunend bewijs goed passen.
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Uit de gansche studie blijkt dat Kant op metaphysisch
gebied nauwer verwant is met de Dogmatisten dan met de Idealisten : het voorwerp der metaphysiek is voor hem geene inbeelding maar wel eene werkelijkheid. Kant heeft zelf eene wederlegging van het Idealisme in de tweede uitgaaf van de Critik der
Reinen V ernunft ingelascht die tweede uitgaaf is niet tegenstrijdig met de eerste (79 seqq.) De zekerheid van het buitenliggende
vloeit voort deels uit de wetenschap, deels uit de ethica : in de
wetenschap besluiten wij dat er iets buiten ons bestaat : maar
wij verbeelden ons dat buitenliggende in apiorivormen en vatten
het samen in de Ideeen van God, de Wereld en het Ik. In de
ethica worden wij gewaar dat God, de Wereld en het Ik werkelijk moeten bestaan : en door die processen bereikt het verstand het ding-aan-zich.
Hier toont de s. hoe onlogisch Kant de zekerheid van het
ding-aan-zich aan den moreelen processus erkende niet aan den
wetenschappelijken, beide immers, als kennissen, zijn door
de apriorivormen beheerscht (283).
Dit is de eenige bladzijde waar de s. over Kants's gedachten
oordeelt : hij vermaant ons zelf in zijne inleiding, dat zijn inzicht
niet is eene thesis te bewijzen, maar het stelsel van Kant weer
te geven in aristotelische woorden en gedachten.
Ligt in den aard van het voorwerp dat deze studie geene
volledige en gemakkelijke uiteenzetting is van het Kantisme : zij
is veeleer een diep-wetenschappelijk werk. en zal met het
meeste belang gelezen worden door lezers die reeds met de oorspronkelijke werken van Aristoteles en Kant kennis gemaa,kt
J. B.
hebben.
DEUTSCHE LYRIK SEIT LILIENCRON. Herausgegeben
von Hans Bethge, mit 8 Bildnissen. Leipzig. Max Hesse's
Verlag i M. 40, 297 Seiten.
We weten over 't algemeen weinig of niets van de Duitsche
modernen. En toch is met 188o in Duitschland ook een nieuwe
kunst ontstaan evenals in Nederland hebben enkele mannen
met de theorieen der ouderen willen afbreken en meer gevoel in
de letterkunde willen brengen. De proza-schrijvers hebben zich
vooral naar de russissehe kunstenaars, Tolstoi, Turgenjeff — en
naar de fransche — Zola, Guy de Maupassant, Bourget —
gericht en een Loon van realisme of naturalisme in hun anders
krachtig uitgebeelde, vaak diep-psychologiesche werken aangeslagen. De dichters hebben zich binst hun omwentelingsjaren op
de verdienste van eenige buitenlandsche mannen — Ibsen,
Swinburne, Verlaine — beroepen en zoo zijn in Duitschland de
lyrische dichters veelal stemming-dichters, die zonder groot
werk te leveren, frissche, gevoel-zwangere beeldrijke poezie
scheppen. Uit de talrijke lyriekers van zijn vaderland heeft H.
Bethge, die zelf een der talentrijkste dichters van jong Duitschland mag genoemd worden, onlangs een merkwaardige, goedkoope bloemlezing samengesteld. Niet minder dan 88 dichters
zijn hier elk met een heel korte biographische inleiding en een
keus der schoonsti stukken vertegenwoordigd. Zoo krijgen wij
hier o. a. van Peter Baum, Maxim Dauthendey, Richard Dehmel,
Gustav Falke, Otto Hartleben, Hugo von Hoffmannsthal, Arno
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Holz, Detlev von Liliencron, Alfred Mombert, Emil von SchOnaich Carolath, enz. heel bijzondere gedichten te lezen. Het
boek is onbetwijfelbaar volledig en goed gekozen zijn de stukjes
ook om den oningewijden lezer met weinig kosten te laten kennis maken met de moderne poezie van Duitschland. Niet een
stuk komt er in voor dat tegen godsdienst of zeden aandruischt,
ten minste openlijk of rechtstreeks, ofschoon , velen hiermede
ng voor
licht omspringen, maar daarom toch is deze bloemlezi
iedereen niet seffens aan te prijzen, om de soms wat zinnelijke
liefdeverzen die erin opgenomen werden. Meer dan zoo bladz.
zijn verzuchtingen naar liefdetroost die doorgaans toch geen
aanstoot geven. De honderden gedichten besluiten met dit
schoon gedicht : ( Brugge » van den 24 jarigen weenschen
dichter Stephan Zweig :
Nun kommt der Abendfriede in die stille Stadt,
Der Sonne rotes Blut verstrOmt in den Kanalen
Und eine Sehnsucht die nicht Ziel und Worte hat
Beginnt nun von den grauen Tiirmen zu erzahlen.
Die alten Glocken singen dumpf und. wunderbar
Von Tagen da ihr Jubeiruf das Land umspannte,
Da Glanz und Leben in den lichten Straszen war
Und fackelfroh das Herz des Hafens brannte.
Von reichen Tagen wundersam und langst verg-liiht
Und die wie sitszer Kindheitstraum so fern geworden.
Das letzte Ave schweigt. Und langsam stirbt ihr Lied
Und zittert aus in leise Schluchzenden Akkorden.
Die letzten Tone tragt noch sanft der Abendwind
Und traurig irrt die Nachhall in die toten Gassen
Die alle schweigsam und so schmerzverschiichtert sind,
Ein blindes Kind das jah die Fiihrerhand verlassen —
Durchs stille Wasser streicht ein wildes Schwanenpaar
Und leise rannt die Flut, die Schwingensacht erschauert
Von einer schOnen Frau, die Konigin einst war
Und nun in dunkeln Nonnenkleide einsam trauert...
Een schoone, droeve klacht voorwaar over gevallen grootD. V. M.
heid.
WONDERLAND. Vertellingen door M. E. Belpaire & Hilda
Ram. Deel I en II (135 en 148 bldz. in 8° 2e druk. Aalst. De
Seyn-Verhougstrate, 19°6.)
Nog altijd vindt men ten onzent tal van onderwijzers, leeraars, leden van gemeente- en verbeteringsraden, die het sprookje uit de kinderwereld verbannen, omdat het, naar hunne
opvatting, een verderfelijken invloed oefent op onze kleinen.
Immers, bet verplaatst hen in een denkbeeldige wereld van
reuzen en dwergen, toovernimfen en meerminnen en sprekende
dieren, die toch nooit bestaan hebben ! Waarom zulke leugenachtige dingen voorstellen als echt gebeurd. De menschen die
zoo spreken, zeggen insgelijks aan hun eigen kroost, hoe klein
ook, dat de Sinterklaas, die de brave kinderen lekkernijen brengt,
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slechts een praatje is voor den vaak en het eenvoudig vader of
moeder is, die hun wat lekkers schenkt. De waarheid voor alles,
zie-je wel Hunne alwetende kinderen zijn te beklagen, want
nimmer zal bij hen de verbeeldingskracht hare vleugelen uitslaan ; hunne fantazie wordt in den dop versmacht. Bovendien.
beweren die droogstoppels, predikt het sprookje een valsche
moraal : slimheid gaat er boven deugd, kracht boven recht,
enz. Ik erken dat die leer soms wel in een sprookje besloten
ligt, maar daartegenover staan zooveel heerlijke volksvertellingen, vol van het reinste gevoel, waar deugd en recht en plicht
worden gehuldigd, waar het booze de slechtste gevolgen na zich
sleept. In de beroemde verzameling van de gebr. Grimm heeft
men zulke sprookjes voor het grijpen Met genoegen stel ik vast
dat de juffvrouwen Belpaire en H. Ram het eens zijn met ons,
om het sprookje te beschouwen als uitnemend geschikt voor
den kinderg-eest ; dat voor haar, zoowel als voor de Duitschers,
het sprookjesboek als een bestanddeel geldt van het onderwijsen opvoedingsstelsel. Geen huis, geene school bij onze Oosterburen, of men vindt er een keuze uit Grimm's Kinder- and Hausmeirchen. Ik zeg een keuze, want het gaat niet aan de kinderen
vertelsels over akelige spoken en tooveressen in de handen te
stoppen, maar wel sprookjes die een gezond voedsel zijn voor
hun hart en geest. Lees hun b. v. eens voor : Sneeuwwitje of
Doornroosje, De Zeven Raven of De Twaalf Broeders of Broertje en
Zusje, De Bremer Straatmuzikanten of De Wolf en de Zeven Geitelammekens, en gij zult ondervinden welke duurzame indrukken ten
goede ze bij hen zullen nalaten ; tevens zult gij zien, hoe hun
schitterende oogjes u zullen aankijken, hoe ze de ooren zullen
spitsen, om u de woorden als uit den mond te halen. Geef hun
dan een sprookjesboek in handen en ze zullen het letterlijk verslinden, van de eerste bladzij tot de laatste, terwij1 zij hunne
geleerde, nuttige boeken en Brave Hendrikachtige verhalen
onaangeroerd ter zijde zullen schuiven. Geen geschikter lectuur
derhalve, om de kinderen te boeien en te treffen en den leeslust
bij hen op te wekken, dan een sprookjesboek.
Van die waarheid doordrongen, hebben de twee schrijfsters
zich aan het zainelen gezet van een reeks sprookjesbundels,
onder den algemeenen titel Wonderland. Deden zij een goede
keuze ? Het feit dat van de eerste twee deeltjes der reeks al een
herdruk is verschenen, schijnt daarop een weisprekend antwoord
te geven, althans als men zich op het standpunt der kinderen
plaatst, en op hem alleen toch hebben de schrijfsters het oog
gehad. Uit Brie hoofdbronnen hebben deze vooral hunne stof
geput uit Andersen, Grimm en de Fioretti (van den H. Franciscus). Andersen krijgt het leeuwenaandeel en niet zonder
reden. In het 1 e deeltje 6 nos (op 19, Grimm 4) in het 2 e deeltje
5 n°s (op 2o, Grimm 3) en die vertellingen zijn met overleg gekozen. De Fioretti zijn er bij gebracht, niet omdat zij in dit
« Wonderland » zoo bij zonder goed thuis hooren, maar omdat
zij aan het boek de door de schrijfsters gewenschte godsdienstige
kleur moesten. geven. Nog andere nummers hebben dezelfde
bestemming.
En als ik mij nu plaats op het standpunt van den Vlaamschen folklorist, dan moet ik het natuurlijk betreuren, dat er in
deze twee bundels (samen genomen) slechts een enkel oorspron-
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kelijk Vlaamsch sprookje voorkomt, nl. dat van M austeken
Tinkelentecn. Deze lezing verschilt van de talrijke, reeds bekende
Vlaamsche en uitheemsche lezingen in dit dubbel opzicht : de
man is hier wel een beetje medeplichtig : man en vrouw eindigen niet met den algemeenen slotwensch, dat zij 0. L. Heer en
0. L. Vrouw zouden mogen zijn. Hebben de schrijfsters het
oorspronkelijk slot wellicht wat gewijzigd ? Zoo niet, waar behoort het sprookje in dien vorm thuis ?
Wat nu den stijl betreft, hebben de schrijfsters den sprookjestoon goed weten te treffen en zijn steeds eenvoudig en
natuurlijk gebleven, hier en daar evenwel mocht de taal nog
wat meer tot het kinderlijke afdalen.
Laat ik ten slotte nog zeggen dat de uitgever de bundeltjes
A. D. C.
in een mooi kleedje heeft gestoken.
NATUURKUNDIGE KAMERPROEVEN TOT ONTSPANNING EN LEERING, naar het Duitsch van Dr. B. Donath
bewerkt door C. Sleeswijk, apotheker, met 49 afbeeldingen
in 'den tekst. J. A. Sleeswijk, Amsterdam.
Deze apotheker heeft de uren die zijn pillenberoep hem
ledig liet, niet nutteloos verspild. Hij heeft ten dienste van 't
Nederlandsch knapenvolkje een boekje vertaald, leerza,am en
aangenaam te gelijk. Enkel mochten we wenschen dat hier en
daar zijn taal en zijn zinnen wat minder Duitsch waren gebleven.
Voor bevattelijken vorm en duidelijke voorstelling zou Sleeswijk bij Bruinsma kunnen leeren.
Misschien heeft de schrijver met zijn werkje ook wel aan
de mama's en aan de oudere zusters van onze jongens genadig
gedacht : want, als tot kruis van 't vrouwelijk personeel, een
kwade hemel de snaken opsluit binnenshuis, dan kunnen zijn
Kamerfiroeven er tusschen komen als een zegen. Piet zal met Jan
en Klaas timmeren, zagen, schaven en lijmen. Ze zullen kunsten
uitvoereu met kegels en kogels, bollen en tollen, en pijpenstelen
en al wat ge wilt, ze zullen wonderen doen met snippers van
papier. Ze zullen duikelaars maken, en luchtballons, en vliegers
en vogels en vlinders, en pompen en fonteinen en stoommachienen en telefonen. Ze zullen gieren van pret ginder boven in
hun speelhok en beneden zal alles, ten prijze van dit boekske
en van eenige centen materiaal uit den grooten winkel van
't dorp, beneden in de keuken zal alles wezen rustig en deftig en
rein, een atmosfeer, naar -vrouwenwensch, voor koffiekan en
J. P.
theepot.

.14÷ Mgr. ABBELOOS .14 .14

÷

Weerom hebben de katholieke Vlamingen een hunner
besten en grootsten moeten leggen in 't graf.
Den 'en Maart werd het lijk van Mgr.Abbeloos, oudrector der Leuvensche Hoogeschool, ter aarde besteld.
Ons Leven. 't wakkere studenten-blad, geeft ons 't volgende over de loopbaan van den doode :
« Mgr. Abbeloos werd geboren te Goyck in 1836 ; na
zijn priesterwijding studeerde hij te Leuven en te Rome,
en werd doctor in de godgeleerdheid. In 1868 werd hij
professor in 't groat Seminarie te Mechelen. In 1876
moest hij um gezondheidsredenen 't onderwijs opg-even,
en hij werd pastoor te Duffel. 't Was als pastoor dat hij
daar de fameuze schoolenkwestmannen op bezoek kreeg
die zullen in de loge niet verteld hebben hoe ze daar
gevaren zijn.
In 1883 werd hij grootvicaris van het aartsbisdom en
den Men Februari 1887 rector van de Hoogeschool, welk
ambt hij bleef bekleeden tot October 1898. »
Mgr. Abbeloos was een geleerd man. Als orientalist
heeft hij in de wetenschap eer naam van blijvende waarde.
Mgr. Abbeloos was een wijs man. Op dat zwakke,
ziekelijke lichaam stond een gezond hoofd, open voor alle
veropenbaringen van 's menschen g-eest, vol van gezonde,
kloeke, breede ideeen. Zijn rectoraat, dank zij wetenschappelijke stichtingen van velerlei aard, was een periode
van Lassen vooruitgang voor de Leuvensche Hoogeschool.
Mgr. Abbeloos was een sterk man, een vast en edel
karakter. Wat zijn kop dacht, werkte zijn wil uit. Hij
was een vooruitstrever ; hij wist wat de tijd wilde ; de
eere-rector van fijne beschaving en hoog-aristocratische
ontwikkeling was een democraat met hart en ziel, een
Vlarning in en vOor alles.
We willen niet blijven treuren bij dit graf. Mgr.
Abbeioos is een van dezen tot wie we thans mogen bidden,
in den Vlaamsch-katholieken strijd, om bescherming en
hemelschen zegen.

OMROEPER tiktiltt4.

VIVAT'S GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE
Nummers 83 en 84 van blz. 6561 tot 6720. De inhoud is altijd
even zaakrijk en even bevredigend voor ons katholieken. Bijzonder opgemerkt de artikelen : recht, rechtspersoonlijkheid,
rechtvaardigmaking, regentschap en resident (burgerlijk bestuur
in Nederlandsch-Indie) registreer-toestellen, reiniging (van water)
handelsreiziger, rekenkamer, rekenkunde, rekenplichtigheid,
Rembrandt, Remonstranten, revolutie, ribkwallen (groep van.
neteldieren, Rijn, ritus, Robespierre, rogge (visschen), Romaansche filologie, Rome, roin.einsch rijk.
INGEKOMEN BOEKEN TER BESPREKING
Nachlass, herausg. von Dr A. Romer Platdeutscher Teil. Bd. 2/3 W. Siisseroth, Berlin mk 6.
Uitgaven der Wereld bibl. Amsterdam Schreuders
G. VAN HULZEN Getrouwd 2e uitgaaf 4o cents.
DE SCHELMSTREKEN VAN SCAPIN. vert. door S. J. Bouberg 20 cents.
AVONDSCHEMERING. Verzen van Huibrecht Haenen, Hasselt St.
Quintinus Drukkerij 1906.
Uitgaven van G. Mosmans SU, to V enloo
DE VERDWENEN KRIJGSGEVANGENE naar het Duitsch van K. Tanera,
door Fr. M. Bonaventura f. 275.
OH EEN MILLIOEN, naar het Duitsch van K. Tanera door F. M.
Bonaventura prijs f 2.75.
DE WOLKEN IN. Lotgevallen van een jongen luchtschipper in
Europa en in Amerika, door K. Tanera uit het Duitsch, door
J. H. Peters, prijs f. 2.40.
ONDER DE WORGERS, door E. Salgeri. Vertaling van H. J. Bartels
f. 2.40.
DE STRIJD OM DEN KOHINOOR, naar het Duitsch van E. Salgeri.
Vertaling van H. Bartels 2.4o.
DE WRAAK EENS BROEDERS Oorspronkelijk drama in drie bedrijven
door Philio. Tongeren N. Theelen.
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4* JACINTO VERDAGUER * -est *

Meer dan in een ander land wordt in Spanje de gewesttaal als uiting der letterkunde gebruikt. Benevens de taal
van Castilie, die op eene heel omvangrijke en voortreffelijke
kunst bogen mag, hebben de baskische, galicische, asturische
en catalaansche taal ook hunne waarde vereerders. De laatste
vooral — die gesproken wordt van de Pyreneeen of tot Valencie heen en op de Balearen, zoo dat zij de volkstaal is van
het vierde deel der Spaansche bevolking — heeft in den
laatsten tijd eene aanzienlijke plaats ingenomen door de
verdienste van een groot man, den priester-dichter Jacinto
Verdaguer. « Eens, » zoo roept de Spanjaard Querol uit,
« zal de dag komen waarop men de catalaansche taal zal
aanleeren om Verdaguer te verstaan, zooals men de grieksche taal bestudeert om Homeros te kunnen leven. » Laten
we onderstellen dat er wat chauvinisme ligt in die geest
drift; toch moet iedereen, die met de voortbrengselen van.
Verdaguer's kunstenaarsgeest kennis gekregen heeft, getuigen dat deze man zijne geboortestreek met eene krachtige,
diepgevoelde poezie verrijkt heeft. In het buitenland werd
zijn naam, vooral sedert zijn dood, in verschillende tijdschriften gehuldigd, en deze eenvoudige priester Gods, die
evenals Guido Gezelle een nederig leven sleet, kreeg ook
eerst met zijn dood den waren roem der onsterfelijkheid.
Weinig of niets werd in Nederland over Jacinto Verdaguer
neergeschreven eenige woorden zullen den lezer van
Dietsche Warande en Belfort niet onwelkom zijn.
Jacinto Verdaguer werd op I7 11 Mei 1845 in het dorpje
Folgarolas bij Vick, in Zuid-Oost Catalonia, uit arme ouders
geboren zijn vader was steenkapper en bebouwde ook wat
23
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land. Jacinto moest aldra in het onderhoud van het gezin
helpen voorzien hij hoedde de koeien van rijke boeren, en
in dit nederig werk zal hij wel eene geslaagde voorbereiding
tot zijne kunstenaars-roeping opgedaan hebben. De zonnige
landouwen zijner schoone geboortestreek, de majesteitvolle
hooge bergen, het klateren der beken, het ruischen der
wouden, het drijven der wolken aan den zuiveren hemel,
alles sprak het droomend gemoed van den knaap eene geheimzinnige taal toe en bracht hem van jongsaf in dichterlijke stemming. En de eindelooze zee, wier klacht en vreugde
hij hoorde, wier zon en duisternis hij zag, ondervroeg hij in
de eenzaamheid; zijne jonge verbeelding liet hem ras geloof
hechten aan de Spaansche eerst met Plato ontstane yolkssage nl. dat in overoude tijden Europa, Afrika en Amerika
met elkander verbonden waren en dat het middendeel naderhand door den woesten oceaan verzwolgen werd. Om
deze sage te huldigen dacht hij reeds aan het scheppen van
zijn meesterwerk La Atlantida, zonder een ander land gezien
te hebben als dit waar zijn vaderoord met groote bergen
troont, zonder eene andere zee gekend te hebben als deze
waardoor de kust van Catalonia bespoeld wordt.
Maar de jongen wou op studie gaan terwiil hij het vee
hoedde, verslond hij alle boeken die hem onder de hand
kwamen, en zijn zucht naar de studie groeide dagelijks aan.
De burgemeester van Folgarolas beloofde Bens twee frank
aan den knaap die het rapst barvoets over een stoppelveld
zou kunnen loopen : Jacinto won den prijs en hiermede
kocht hij op de jaarmarkt te Vick een Odusseus van Homeros.
Hoe zou hij zich echter het geld aanschaffen om hoogere
studien te doen? Hoe zou hij er in slagen aanvaard te worden op het Seminarie te Vick om er zich vethr te bereiden
tot het priesterschap, dat hij altijd zoo vurig begeerd had
te ontvangen ? Door bemiddeling van den een en den andere
ging het toch aan op het Seminarie hield hij zich sterk met
de kerkelijke wetenschap bezig, maar wijdde zich ook ijverig
aan de kennismaking met de catalaansche taal aan het beoefenen der letterkunde, zoodat hij op de bloemenspelen te
Barcelona in 1865 en 1868 bekroond werd. In 1870 werd
hij, na veel moeite en ontberingen, priester gewijd : hij was
steeds zoo arm gebleven dat hij geen geld had om zich op
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eigen kosten een brevier te koopen. Op aanraden der geneesheeren ging hij, om zijne geknakte gezondheid te herstellen,
in 1875 als kapelaan op een schip, dat vaardienst deed tusschen Spanje en Amerika, en daar midden het eindelooze
van den oceaan kwam sterker dan ooit bij hem de gedachte
aan het verzwolgen eiland op en praamde hem krachtiger
dan weleer tot het opvatten en uitwerken van zijn hooggeprezen werk La Atlantida. In 1876 was het vervaardigd, en
de anders dikwijls zoo vinnige kritiek wond roemkransen
om de slapen van den jeugdigen zanger. Pater Baumgartner
S. J. bazuint bijzonderen lof uit over dit eigenaardig kunstwerk (I) Fastenrath, een der beste kenners van de huidige
Spaansche letteren, zegt dat Verdaguer's werk het poezievolste, krachtigste werk der catalaansche letterkunde, het
eenig Spaansch heldendicht der negentiende eeuw is ». (2)
Over dit gewrocht moeten we een weinig breedvoeriger
uitweiden in een tweede deel zullen we de andere werken
van den dichter, die alle tot de godsdienstige lyriek behooren, ook bespreken.
I
La Antlantida zal nooit kunnen volkslectuur worden
buiten Spanje.De geidealiseerde, kunstig uitgewerkte inhoud
van het boek ontleent toch het hoofdthema aan eene bij de
Spanjaards alom bekende volkssage en daarom heeft hot
Spaansche yolk er geene moeite bij om alles goed te begrij pen maar elders zal die aaneenschakeling van Hercules'
daden en wonderen der Grieksche theomachia dit alles
met de geschiedenis van Columbus versmolten als gevoig
hebben dat alleen een geleerder kring dit met genoegen
doorlezen kan.
De volkssacre
b van het verdwenen eiland tusschen Europa, Afrika en Amerika, en waarvan nog alleen de Acoren
overblijven, heeft haren oorsprong uit de schriften van Plato
genomen.Sommigen beweren dat Plato eene bij het Grieksche

(t) Stimmen aus Maria Laach, Jaargang 1891, band 40.
(2) Fastenrath. Catalonische Troubadoure der Gegenwart, blz. 53.
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y olk reeds verspreide sage opgeschreven heeft ; anderen bevestigen dat hij zeif alles uitgedacht heeft (I). Meer andere
schrijvers uit de oudheid gewagen over de sage : Theopompos, de Grieksche geschiedschrijver, spreekt over menschen
« Meropen » genaamd, die over Europa en Afrika wonen ;
Hekataios van Abdera, die ten tijde van Alexander den
Groote leefde, schreef het volgende « In het Noorden van
den Oceaan, over de rhipeische bergen vanwaar de kille
noorderwind blaast, leeft in zalige eenzaamheid, onder feestgelag en rnuziekgeschal, het yolk der Hyperboriers. Hun
land brengt jaarlijks twee oogsten op ; telkens na negentien
jaren daalt op die streek Apollo, de god der schoonheid, op
zijne cither spelend en dansend neder, en zingende zwanen,
die in heerlijke rijen van de rhipeische bergen nederdalen,
begeleiden hem. » Door den loop der eeuwen heen verklaarden talrijke groote mannen zich aanhangers dezer meening ;
andere, zooals de Engelschman Ignatius Donnelly, kwamen
er stelselmatig tegen op (2).
Volgens eigen getuigenis kende Verdaguer de sage van
Plato, Theopompos en Hekataios, en op die sagen heeft
hij zijn kunstwerk gemaakt. Doch aan zijn epos heeft hij
ook eene Spaansch-nationale beteekenis en — om reden van
den samenhang der sage met het protevangelie — een
christelijk karakter willen geven : zoo is La Atlantida klassiek, christen en nationaal, en juist die veelzijdige beteekenis
heeft schade toegebracht aan klaarheid en vloeibaarheid.
Wie meer dan eene gewone lezing van het stuk wil
aangaan zal soms wat moeilijk de aaneenschakeling vinden,
daarom meenen we het niet onnuttig den bondigen inhoud
vOor to leggen.
La Atlantida bestaat uit eene inleiding, tien zangen en
een slot. De inleiding beschrijft een zeestrijd tusschen inwoners van Genua en Venetic en het ontsnappen van den
jongen Columbus. Op eene steile rots, waar deze zijne redding gevon4en heeft, vertelt hem een grijsaard van een
verzwolgen werelddeel, Atlantis. Het verhaal van den ouden
man verrukt zoo Columbus' geest dat hij besluit eene nieuwe
(I) Erwin Rohde. Der griechische Roman and seine Vorlaufer.
(2) Ignatius Donnelly. Atlantis, the antedeluvian world.
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wereld, ver in het Westen, te gaan zoeken, tot hij eindelijk
Amerika — eene nieuwe Atlantis — ontdekt,
Na deze voorafgaande inleiding volgen tien zangen
over het verdwenen eiland Atlantis.
De eerste zang : De brand der Pyreneeen, toont ons den
griekschen held Hercules, die eens op refs de kruin der
Pyreneeen ziet branden. Hij snelt daarheen en in de kloven
van het laaiend gebergte ontwaart hij de onttroonde koningin van Spanje, Pyrenea. De wreede reus Geryon had de
vorstin haar rijk ontroofd en vruchteloos smeekt zij Geryon
om erbarmen. Zij sterft, doch niet zonder Hercules het nitwerken harer wraak op Geryon aanbevolen te hebben.
In den tweed en zang De hof der Hesperiden, wordt ons
bekend gemaakt hoe Hercules te Cadix den roover Geryon
overwint. Zijn doel echter is te werven om de hand van
Hesperis, die verder in het Westen over Atlantis heerscht.
Hij reist naar Atlantis, eene heerlijk-schoone streek, bevecht
er de wilde bewoners, Atlantiden genaamd, zooals het in
den derden zang, De Atlantiden, beschreven wordt.
De woede van Hercules wordt toomeloos om de wederspannigheid der Atlantiden. De engel der wraak daalt over
Atlantis neder en kondigt den ondergang van het eiland aan.
Dit wordt behandeld in den vierden zang : De straat van
Gibraltar.
Uit de volgende zangen : Het nederstorten van het water,
Hesperis, Koorzang der grieksche eilanden, De ondergang, De toren
der Titanen en Het nieuw Hes_fterie blijkt de schrikkelijke verdelging van Atlantis. Alles is ijzingwekkend wreed : de
Atlantiden worden als waanzinnig bij den nakenden ondergang, storten zich in de zonde, dooden vrouwen, kinderen, grijsaards die om medelijden smeeken en verliezen
eindelijk hunne laatste verschansing, een hoogen toren, die
in de zee nederploft. Niets blijft er over dan de vuurbergen
op de Acoren. Hercules en Hesperis ontkomen alleen den
ondergang, vluchten samen naar Spanje, maar Hercules
ziet Hesperis door heimwee verkwijnen en sterven. Hercules
zet zijne veroveringstochten voort en heel Spanje onderwerpt zich aan zijne ma cht zijn oudste zoon, Galates,
krijgt Galicie, Sardus bekomt Sardinie en Hercules zelf
vertrekt naar Barcelona, dat hij als beheerder der zee aan-
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stelt. Later zit Hercules eens op den berg Taber nabij
Barcelona en hoort plots eene stem die hem toespreekt : « Gij
zijt slechts een werktuig in mijne handen geweest, want ik
ben het die Atlantis, het Babylonie uit het Westen, verdelgd
heb en daarom moet ge mij hier een tempel opbouwen : ik
ben de onbekende God. » Dat doet Hercules en als men in
Spanje den waren God begon te dienen nog vOor het
verlossingswerk op Calvarie voltrokken was, sterft Hercules
en wordt begraven onder de thans nog genoemde « zuilen
van Hercules » nabij Gibraltar.
Dan verhaalt het slot Colombus' ontdekkingsreis. En
daarmee hebt ge den korten inhoud.
De opvatting van Verdaguer's werk is zeker heel breed
en weinig kunstenaars zouden dit zoo voortreffelijk tot een
harmonisch geheel kunnen vormen hebben. Het fabelachtige der aangehaalde mythologische feiten treedt toch
niet z6ozeer op den voorgrond dat het de nieuwsgierigheid
en het kunstgenot van den lezer der negentiende of twintigste
eeuw tegenhoudt, maar de gloed der nationale en christene
bezieling, de vaak gevoelzwangere lyriek, het uitwerken, de
taal, met een woord alles komt den lezer als een modern
kunstwerk vOor,waartoe de feiten uit de godenwereld slechts
het eerste bouwmateriaal geleverd hebben. De dichter heeft
blijk gegeven van eene krachtige verbeelding de machtigste
tooneelen heeft hij uitgedacht en ze met eene sterk ineengesloten verzentechniek op prachtige wijze afgemaald. Verdaguer heeft beelden nu eens overweldigend grootsch, dan
eens bekoorlijk lief een geest van melancolie waait door
zijn werk en de smartontboezernirigen, die talrijk zijn in
La Atlantida zijn overheerlijk. Me dunkt zelfs — en dit zal
uit de bespreking zijner geestelijke poezie nog klaarder
blijken dat Verdaguer tot droeve, droomerige stemming
het meest geneigd was : dit zal misschien den dichter bijgebleven zijn uit de eenzaam doorsleten jaren zijner kindsheid.
In den eersten zang wordt om zoo te zeggen de korte
inhoud van den ondergang in enkele verzen afgeschetst :
zie maar hoe levendig dit wordt voorgesteld :
Daar grolde binst den nacht de stem des donders ;
De zee schoot op, geheel Europa beefde
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Gelijk een blad in 't stormen van den wind.
Bij 't dagontwaken schiet het ijlings wakker;
Een doodsteek scheen zijn hart geraakt to hebben
niet meer nevens hem.
En 't ziet de zuster
Nog voelt het de herinnering aan 't bijzijn
En roept in bittre klacht : « O Atlantis,
Waar zijt gij ? Heden zoek ik u vergeefs
En gistren sliep ik in op uwen arm ;
De mijne zinkt terneer, door schrik verlamd.
Waar zijt gij ? » De Oceaan alleen geeft antwoord :
« Atlantis werd verzwolgen door de golven,
Nu rol ik machtig tusschen deze landen
En wee u, wee u als de baren stijg-en !
Verbolgen liet de Heer het westgedeelte
Der wereld zinken, doemend het ten vloek.
Gelijk een ijzervinger steekt omhoog
De Teyde (2) en waarschuwt alien stom en stil
« 't Verzonken land Atlantis troonde hier ! »
En om den berg ligt een eilandengroep
Verstrooid als het gebeent van Jezabel.
En eeuw op eeuw verliep en immer nog
Bestaart de puinhoop de onafzienbre zee
En roept vol schrik : « Trots was haar ondergang! »
Zij Wilde in hoogmoed den Olymp bestijgen,
Haar hoofd omkransen met de sterrenkroon ;
Van 't Westen tot het Oosten hield haar arm
Een eindelooze wereld breed omsloten,
Maar 't bliksmen van den sterken dondergod
Sloeg in de diepe zee de hooge rotsen,
En vuur en vlam steeg uit de rotsen op ;
Atlantis zucht en in de diepe diepte,
Door 't zwaar gewicht des vuurbergs neergedrukt,
Wringt zij zich heen en weer in wreede pijnen.
(Jste ZANG)

Nadat de engel der wraak de verdelging van Atlantis
afgekondigd heeft, toont de dichter in onovertroffen pracht
de verschrikkelijke verwarring, het onontkomelijk naderen
des doods. Enkele verzen als bewiis :
(1) Atlantis.
(2) Vuurberg op het eiland Teneriffe, 3719

hoog.
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Een koor van schrikgeroep, van luid getier,
Van vloeken, klagen, dof en doodsch gerochel
Stijgt op bij 't kreungejammer van de kinders :
Nu loopt in angstgehuil bij 't wreede naadren
Des doods de schaar der wilde dieren rond ;
De boomen uit de wouden storten neder,
Met groot gedruisch door 't water neergerukt ;
Hun laatste kraken stijgt omhoog ter zonne
Die stom en stil de laatste stralen zendt
Op 't vloekbeladen land ........
.
. . ............
Doch met de stemme der gerechtigheid
Die geen erbarmen kent, spreekt de engel nu :
« Vergeefsch is heel uw kamp, is al uw zwoegen!
De Heer die uwe wouden nederrukt,
En uwe hooge bergen krachtig nederslaat,
En 't gouden koorn van uw velden maait
Zal u verdelgen, snoode, heel en gansch! »
De landen rondom schrikken, lijk of zij
Een weerloos schaap in slachters handen zagen.
Atlantis zucht en wringt haar ledematen
En uit haar borst wordt wreed haar hart gerukt.
De baren klimmen en wanneer zij stijgend
Den top der bergen nader komen, wordt
De muil des afgronds grooter om meer wraak.
Daar roept een kind : « 0 moeder, zie, o zie !
Welk wangedrocht komt of van Gibraltar?
Het zijn de schapen niet, die ginder weiden,
't Zijn wilde dieren met verstreuveld haar,
Zij zullen ons vermoorden, moeder, moeder ! »
En door het moederhart gaat diep de klacht :
« Mijn harte breekt, mijn kind ! Kom hier bij mij,
Hier in mijn armen ! onvermijdelijk !
Ja, vliegt, gij vlugge vogels, vliegt van hier ;
Ach handen wij maar vlerken, 't kind en ik,
Om op uw vlucht u na te ijlen, maar
Wij moeten hier staan wachten op den dood ! »
(Vt ZANG)

Te lang ware het andere stukken aan te halen om de
scheppingskracht en verbeeldingsgave van den catalaanschen kunstenaar meer te laten uitstralen eerst dan kan men
het klaar inzien, nadat men de verschillende zangen, die
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den ondergang beschrijven, met hunne opeenhooping, met
hun overvloed van beelden en tafereelen doorgelezen heeft.
Even zacht als het voorgaande krachtig is, klinkt de koorzang der Grieksche eilanden, Delos, de Cycladen, de Echinaden, Morea, Sicilie, Lesbos, Tempe. Maar diep-aangrijpende lyriek ligt in die droeve klacht van Hesperis, de koningin van het verzonken land, die met Hercules naar
Spanje gevlucht is en daar treurig leeft om de herinnering
aan haar vroeger vorstelijk leven op haar vaderland :
Doch Hesperis gevoelt de heimweesmart
En staart nog immer vol verdriet terug
Naar 't vaderland waaruit ze weenend vloog
Als Eva, die uit 't Paradijs verjaagd werd,
En als een zwaan uit vreemde waters drijvend
Zoo treurt zij heimweevol, en de overvloed
Der smarten trilt in droeve weemoedstonen
Betoovrend zacht van uit haar gouden either :
Gij zijt zoo overschoon, bevoorrecht Spanje,
En uwe heerlijkheid bekoort het hart,
Maar ach ! mijn hart is voor mijn vaderland
En nooit zal ik 't geliefde strand vergeten.
Het Westen wijst op Hesperies kust ;
baren die den oever van het land,
Waar ik eens woonde, kustten, roep ik toe :
Verbergt mij toch, o baren van mijn land,
En vouwt mij in uw lieve, witte vlerken,
En draagt mij weer naar 't lieve vaderland !
0 mijne dochtren, die ik van een held
Kreeg in mijn tweede vaderland, in Spanje,
Ik zie wel dat ge schoon en lieflijk zijt,
Ik zie het vriendelijk lachen van uw mond
En hoor uw zangen en uw spelen aan :
Dan denk ik op 't geslacht der Hesperiden,
Die 't noodlot onmeedoogend mij ontvreemdde.
1k ben verbannen aan den Oceaan
Die eens de wieg van mijne kindsheid was
En nu het graf werd van mijn vaderland.
0, mijn verlangen naar de Hesperiden,
Mijn heimwee naar het land van mijne jeugd
Verbreekt mijn hart — het breeki in tranen los.
Ik ben een vreemdling hier, een tak gesneden
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Van vreemden boom, op vreemden grond geplant,
Die levenskracht en sterke liefde ontbeert.
Ik heb de zonne, schaduw, water, licht,
Maar 't windje dat mij eens met zachte kussen
Tot zoeten slaap vermaande en wederom
Tot blijde vreugd, tot kloeke werkzaainheid,
Die zefier is hier niet, het is een andre !
Eilaas ! mijn jeugd is heen, mijn zalig land,
Het graf van mijn geliefde is verzwolgen !
Wat houdt mij nog op aarde? Wat bekoort
Mij nog? Ik kan slechts klagen, zachtjes weenen
Tot mij de dood mijn leven heel beneme !
(Xe ZANG)

Atlantis is verdwenen. Maar eene nieuwe Atlantis zal
ontdekt worden, Amerika. Die eer zal Spanje, het geboorteland van den dichter, toekomen en in eene krachtige opwelling van vaderlandsliefde, begroet Verdaguer in verrukkende poezie Spanje's toekomende glorie en macht. De
Almacht heeft een heerlijk land verdelgd, maar Spanje zal
door zijn hoogen roem nog heerlijker worden :
Gij hebt het land verdelgd, geheel en gansch
Maar vol erbarmen spaardet gij zijn zaad.
Daaruit zult gij den hof der Hesperiden
Tot een nieuw leven wekken, dien de menschheid
Met bang verlangen zoekt. Mag golf op golf
Verspoelen, land op land vergaan, gij blijft,
0 heerlijk sterrenbeeld van nieuwe pracht !
Uw stralend licht zal nimmer ondergaan !
Reeds zie ik u als lieflijke sirene
Verrijzen in den glans der morgenpracht
Uit 't blanke barenschuim, uw lichte voet
Raakt nauwelijks den grond en wonnevol
En lachend staart gij op den hoogen bêrgtop,
De zee die u de glorie gaf, begroet gij,
Uw zang vervult de lucht met blij geluid
En juichend snelt tot u de wilde zee
En huldigt u als koningin , zacht kussen
De baren u met frissche rozelippen.
0 Spanje, Spanje, gij herleeft, herleeft!
U wekken de engelen. uw ledematen
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Omspoelt een onbekende oceaan!
En schuchter staart gij om u heen en vraagt :
« Wie heft uit 't diepe zeebed hoog het schoon,
Het nieuwe sterrenbeeld, dat diep verzonk?
Wie geeft het weder den alouden glans,
En leent hem weer een mooie stralenkroon
Opdat het even schoon weze als voorheen?
En juichend breidt de wentelende zee
Hare armen uit en slaat ze minnend rond
Uw boezem en roept uit : « Gij, heerlijk Spanje ! »
(IX e ZANG)

Welk eene opflakkering van geestdriftige vaderlandsliefde ! Of Verdaguer — alhoewel hij de catalaansche
gewesttaal aankleefde zijn land, het geheele Spanje
beminde !
Ja eeuwig schittert op het hoofd van Spanje
Den hemelglans der uitverkorenheid !
(Xe ZANG)

Met dezelfde drift zingt hij over Spanje's bekeering en
godsdienstgrootheid. Hoor hoe krachtig de onbekende God
Hercules na zijn veroveringstocht toespreekt :
Ik ben het die u bij de hand geleid heb
Zooals een vader vaak zijn knaapje leidt
Gij waart mijn -vverktuig, uwe macht heb ik
Verkozen om het wufte Babylone
Van 't Westen, dat mij hoonde, te verdelgen
Ik ben het die den bliksemstraal geslingerd
Heb om de slechte steden te verwoesten
In 't vlammen van mijn wraak.Mijne straffende almacht
Wierp haren hoogmoed in den afgrond neder,
Wanneer zij tot den strijd het hoofd oprichtte
Om mij, den eenen God, in 't stof te storten.
Ik heb de berg en in de zee begraven
En door mijn macht de vloeden opgezweept,
Die land en yolk in diepen kolk bedolven.
Ik heb voor u als lage voetschabellen
Die reuzenschaar doen dienen; hunne macht
In handen u gegeven u doen winnen,
O weerloos menschenkind, door mijne macht.
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Ik ben het die, al naar mijn goedgevallen,
De werelden kan scheppen en hen ook
Door mijnen wil verdelg. Wat voor uw hand
De bijl is, zijt gij mij mijn gramschapsroede,
De straffende arm van de gerechtigheid.
Doch op Calvarieberg groeide in de hoogte
De olijfboom van den hemel op ; de wereld
Viel op de knieen voor Gods eeuwgen Zoon
Die Mensch werd in den tijd en daar aan 't kruis
Zijn bloed vergoot om 't menschdom te verlossen.
Die tempelbouw was hem ook toegewijd (1)
En voor den waren God zag men de zonen
Van Hesperie geknield, en vreugdig dienden
Zij al den God van hemel en van aarde.
Hij wil de heele wereld tot zijn tempel
En tot altaar uw hart, mijn vaderland !
Nog eerder liet gij uwe bergen nemen,
0 heerlijk Spanje, dan 't geloof der vaadren.
Verdrogen kunnen uwe stroomen,
De golven kunnen uwe haven slechten,
Maar 't rein gestraal van uwen heilgen godsdienst
Zal niets verdooven kunnen in uw land !
De enkele plaatsen die wij terloops uit het verheven
werk La Atlantida aangestipt hebben, kunnen — hoop ik —
yolstaan om den lezer eene hooge waardeering te laten opvatten voor de kunst van Jacinto Verdaguer. Mistral zei met
reden van dit werk dat « de overleveringen der wereld sedert
Milton met zulke overweldigende kracht niet meer behandeld
geweest waren ». En dat La Atlantida geen licht kunstwerk is,
blijkt nog hieruit dat de belangstelling en het genot steeds
aangroeien bij eene tweede, derde lezing : iets wat de werken
der grootste kunstenaars kenschetst. La Atlantida is een der
rnachtigste, aangrijpendste nationale epossen die ooit geschreven werden : de stoute opvatting, de vaste eenheid, de
welige phantasie, de sterke techniek, zullen dit meesterwerk
een eeuwigen roem verzekeren ; zijn nationale en godsdienstige beteekenis zal den dichter den eeuwigen dank, de
bijblijvende geestdrift van het Spaansche yolk blijven be(I) Hercules had den waren God te Cadix een tempel laten
opbouwen.
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houden. Verdaguer's naam mag eervol bij de namen der
Spaansche kunstenaarsrij gevoegd worden Garcilazo,
Herrera, Louis de Leon, de Cid, Louis de Granada, Cervantes, Calderon, Tirso de Molina, Zorrilla, Balaguer,
Echegaray en de heilige schrijvers, de H. Theresia en den
H. Joannes a Cruce.
Ja eeuwig schittert op het hoofd van Spanje
Den hemelgians der uitverkorenheid. (1)

II
Door La Atlantida had Verdaguer zijn episch, doch ook
zijn lyrisch talent op prachtige wijze getoond. Zijn roem
stond van nu of vast. Voortaan zou hij zich alleen met lyrische stukken bezighouden en al zijne werken die sedert het
uitgeven van La Atlantida verschenen zijn, mogen we onder
de godsdienstige lyriek rangschikken. De dichter had met
wat schuchtcrheid zijn eerste werk laten drukken en omdat
de kunstliefhebbers zijne eerste poging een « coup de maitre »
genoemd hadden, wou hij zich midden de beslommeringen
van zijn priesterleven met meer ijver dan ooit aan de letterkunde toewijden. Dat hij werkzaam geweest is, getuigen de
verschillende boeken die hij in het licht gaf. In 187 9,drie jaar
na het verschijnen van La Atlantida, kwam eene verzameling
hooggeprezen gedichten uit onder de hoofding : Idilis y Cants
misticks (Mystieke idyllen en liederen). In 188o verscheen :
Cansons de Montserrat (Liederen van Montserrat), dat op
muziek gezet werd door D. Luis Ginesta en Lleganda de
Montserrat (Legende van Montserrat), waarmede hij in een
letterkundigen prijskamp, ter gelegenheid van de duizendste
verjaring dier bedevaartplaats uitgeschreven, den eereprijs
(1) La Atlantida werd in Duitsche verzen voortreffelijk vettaald door de Oostenrijksche dichteres Clara Commer. Die vertaling bevat ook eene biographische voorrede en ophelderende
notas door prof. Dr von Tessen-Wesierski. Herder, Freiburg
i. B. — Ook eene Fransche vertaling : L' Atlantide, poême de
J. Verdaguer. Traduction precedee d'une etude sur la renaissance de la poesie catalane. Paris, Savine.
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bekwam toen in 1882 de zevenhonderdste verjaring van de
geboorte van S. Franciscus van Assisie gevierd werd, gaf
hij uit : Salteri Francisca (Jubelzangen ter eer van den
H. Franciscus); in 1885 kwam zijne catalaansche vertaling
van Mistral's Nerto uit, hetzelfde jaar verscheen Caritat
(Liefde) een gedichtenbundel, in 1887 Excursions y viatges
(Uitstapjes en reizen), in 1887 eene nieuwe verzameling
gedichten : Patria (Vaderland), in 1888 Lo Somni de Sant Joan
(Droom van S. Jan), in 1890 Nazareth, in 1891 Betillem en La
fugida a Egijbte (De vlucht naar Egypte). In de volgende
jaren liet hij nog verschijnen : Cantichs religiosos (Godvruchtige gezangen), Cantichs, La Passio de Nostre Senyor Jezucrist,
Roses de tot l'any (Rozenkrans voor heel het jaar) en Dictari
d'un Pelegri a Terra Santa (Dagboek van een pelgrim naar het
H. Land). In 1896: Flors del Calvari en meer andere.
Hoe werkzaam moet die goede priester niet geijverd
hebben tusschen al zijne bezighedr,n in om zooveel en
zooveel schoons te kunnen voortbrengen ! Bijna ongelooflijk
is het als men daarbij weet dat hij eene kranke gezondheid
had. Want alles is juist en fijn afgewerkt, alles is gepolijst,
geslepen.
De kritiek had Jacinto Verdaguer nu uit een heel
ander oogpunt te beoordeelen : van het epos was hij tot de
godsdienstige lyriek afgedaald. Toch niet afgedaald, want
in dit poezie-slag heeft hij ook getoond een ware meester te
zijn. Gevoel, waarheid, frischheid, liefelijkheid, gloed
vereischten, die de lyriek en voor al de godsdienstige lyriek
zoo vaak ontbreken, niets onbreekt bij hem. Op de uitmuntende waarde van Verdaguer's lyriek wees de Spaansche
geschiedschrijver Menendez y Pelayo bij zijne intrede als lid
der Koninklijke Spaansche Academie :
« Om hoogst begrijpelijke redenen » zoo zei hij « heb ik
over de enkele mystieke dichters onzer eeuw niet willen
spreken. Het weze mij toch toegelaten, al ware het slechts
door eene korte opmerking — uit een gevoel van rechtvaardigheid, niet van vriendschap eene uitzondering te
maken ten gunste der kostelijke verzameling : « Mystieke
idyllen en liederen » van den weleerw. heer Jacinto Verdaguer,die de catalaansche letteren tot hoogen roem verstrekken
en, volgens mijne meening, zijn zoo beroemd gedicht La
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A tlantida overtreffen. Zonder overdrijven durf ik zeggen dat
de grootste dichter uit de bloeiperiode onzer letteren het
niet beneden zijne waarde zou houden zijn naam onderaan
welk stuk ook uit deze verzameling te plaatsen : zoo machtig
is de christelijke geestdrift, zoo uitgelezen de fijne norm
en gedachte, die erin stralen. »
Welke mooie stukjes heeft Jacinto Verdaguer toch ook
niet neergeschreven ! Hij heeft niet het gemeene, te veel
betreden pad der godsdienstige lyriek gevolgd : te talrijk
komen heden in allerlei tijdschriftjes zulke poeziestukjes
voor die even goed in proza als in dicht den vromen lezer
kunnen stichten. Verdaguer heeft het innig-waar gevoel
van zijn priesterhart in rijke, sterkgeschakeerde taal geuit,
frissche, diepe, ware verzen gegeven. De lezer oordeele
zelf door dit prachtig stuk
ALS ESTELS

(Aan de Sterren)
Heu quam sordet tellus cum ccelum aspicio

O lieve bloemen ! ruik ik uwe geuren,
Dan slinkt voor mij de vreugd der aarde weg,
En vaar ik op tot uwe hooge luchten,
Dan wordt hier alles nacht en droefheid zwaar.
Hoe heerlijk zijt gij als in 't morgenglansen
Gij praalt in rozerood en hemelblauw !
Hoe heerlijk als bij 't laatste zonnebloeien
Gij als een pareldauw ligt uitgestrooid !
Een reuzenstroom schijnt dan de hemelkoepel
Die over wijde werelden zich strekt
En gij zijt goud en zilverzand dat schittert
Uit 't diepe van die eindelooze zee.
Feestlichtjes zijt gij die ons stralend wenken
Naar 't heilig land des eeuwgen zegepraals ;
Gij zijt van God daar aan de lucht gehangen
En richt zoo onze vlucht naar de eeuwigheid.
Ver onder mij zal ik u eens aanschouwen
0 sterren ! lijk ik nu de bloemen zie,
Aan u
droom ik dan vol verrukking
En leef van liederen en heilge liefd.

358

JACINTO VERDAGUER

Daar zing ik als de pas ontvlogen vogels
Die in de lucht hun vreugde jubelen.
Oneindig schooner speel ik op de cither
Waarop ik nu mijn hartgevoelen zing.
Mijn jongste broeders zingen reeds en feesten
Met mijne lieve moeder, vol genot ;
Daar vindt ik ook mijn vader en mijn vrienden
Die alien jublend in den hemel zijn.
Daar zal mijn hart zijn lieve woning stellen
Bij Jezus zeif, mijn godlijk liefdebeeld,
En zijne, ook mijne moeder zal'k aanschouwen
Och, waar ik daar ! wat doe ik hier zoo lang !
Eilaas ! daar komen wolken aangevaren.
Hoe eng, hoe droef schijnt mij mijn kerker hier
Maar als ik tot die heilge hoogte blikke
Is 't als onmogelijk dat ik daar kom.
0 liefde, Beef mij vleugels om te vliegen
In drift ten hemel als een snelle duif !
0 laat mijn leven eeuwge ruste vinden
In mijn Verlossers liefdevolle hart !
Dan komt tot mij die liefdevloed gevaren
Waarvan een dropje heel mijn passie stilt.
Dan zal ik zingen in een geestvervoering
Terwijl op aarde dof mijn liedje klaagt.
0 liefdedrift, o laat mij haastig snellen
Recht naar dien oceaan der gloriepracht,
0 laat mij op die stralengolven wiegen
En laat mij aadmen in dien zachten geur.
0 hemeirozen, ach, ik moet nog wachten
Met u te zingen in het hemelsch land.
Ik kan mijn blik slechts zuchtend tot u wenden
-Van ver en stille weenen op deze aard.
Dat onstuimig verlangen naar den hemel, waardoor de
heiligen in vervoering uitriepen : « cupio dissolvi et esse
cum Christo » is zelden krachtiger uitgedrukt geworden.
Hetzelfde thema komt weder in menig ander stuk : Anyoransa
del Cel (Verlangen naar den hemel), A mon Deu (Aan mijn
God) Volada de l'anima (Vlucht der ziel), Anyoransa (Verlangen), en meer andere, waarin telkens eene hoogverheffende,
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gevoelz-wangere lyriek geuit wordt. Hoe schoon heeft Verdaguer ook niet de liefde van den Zaligmaker in de menschwording, verlossing en dood bezongen ! De bekende samenspraak van den franschen dichter Paul Verlaine, waar Jezus
met den zondaar en deze met Jezus spreekt, schijnt geevenaard te zijn geworden door Verdaguer's Jesus als ftecadors
(Jesus tot den zondaar) en Lo jecador a Jesus (De zondaar tot
Jesus), waar de macht van Gods zelfopofferende liefde aan
den een en het eerst schuchter, dan losberstend berouw van
den boeteling aan den anderen kant op aangrijpende wijze
behandeld worden.
Io, corn la Magdalena pecador
A. vostres plantes vull morir d'amor.
Ook andere stukjes heeft de dichter in zijne verzan-ieling
opgenomen. Lieve, frissche legenden, kleurig afgeschetste
beelden nit de kindsheid van den Zaligmaker, zoete liedekens
vol kindcrlijke pieteit heeft hij ook in Idilis y Cants mistichs
laten verschijnen, midden de andere zangen vol sehnsuchtfioesie (I). Zoo is dit bekoorlijk om zijn dichterlijken eenvoud
NAAR BETHLEHEM
0 laat ons naadren
Tot Bethlehem,
Tot bij het kindje,
0 laat ons naadren
Tot Bethlehem
Om het te aanbidden.
Zijn handjes zijn nog
Zoo klein, zoo klein,
En toch zij schiepen
Het wijd heelal.
Zijn wangekes zijn
Jasmijnenrood,
De englen hebben
Ze roodgewerfd.
(I) Lees over Verdaguer's mystieke lyriek ook vat W. van
Nicuwenhoff, S. J. schreef in zijn bock Schetsen en Studie. n ,
D. II, biz. 242.
24
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Zijn blik vol liefde
Lacht nu, weent dan;
Hij houdt mij meester
Wat wil hij toch ?
Het wou u geven
Een zoeten kus,
Het wou u geven
Het eeuwig heil.
0 laat ons naadren
Tot Bethlehem
Om God te aanschouwen!
0 laat ons naadren
Tot Bethlehem
Met kinderliefde !
Om een oogenblikje van Verdaguer's godsdienstige
lyriek af te wijken, hoeft er ook een woordje gerept —
vooraleer den « droom van S. Jan » wat breedvoeriger te
bespreken — over zijne lyriek als uiting zijner vaderlandsliefde. Uit zijn Atlantida bleek reeds klaar dat de grootheid
zijner geboortestreek een der liefste verlangens van zijn hart
was. Het is ook een kenmerk der edele zielen met den voorof tegenspoed van het vaderland mede te leven de vaderlandsliefde is een dier idealen waarmede elk groot man van
af zijne jeugd dweept en dat hij later hartstochtelijk liefkoost.
Of Verdaguer ook met hart en ziel aan Catalonia, aan. Spanje
verkleefd was ! Lees maar eens eventjes zijne gloeiende
poezie « Patria » of dat weemoedig stuk dat hij, op den
oceaan ronddolend, heimweezwanger schreef tot de dichterschaar van zijn geboorteland :
0, dichters uit mijn land die zingt als leeuwerikken,

Rondzwervend op de zee verlang ik naar uw lied,
Nu dat de Mei op berg en dalen bloemen strooit
Won ik in 't morgenrood uw liederen aanhooren.
lk wou in uwe rij in de eenzaam-stille wouden,
Die 't tweet opslorpten van de hooge Pyreneen
Langs 't vijverwater met hun droomend zwanental
't Verlangen van mijn ziel, den droom mijns harten droomen.

Reeds moeten veld en hof met gouden vruchten prijken
En bloemen moeten reeds op alle heuvels staan,
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Zich kleedend tot de ontvangst der lieve, lieve lent
Die uit den hemel daalt in bruidegomsgewaden.
Zegt, hoort men 's morgens reeds het lied der nachtegalen
Of 't klagend zuchten van de tortelduivenschaar ?
Kwam reeds de zwaluw aan op 't oord, zoo lang verwacht ?
Beginnen op den struik de rozen reeds te bloeien ?
Een stuk met diepgevoelde sehnsucht voorwaar. Verdaguer was zoo een grout vaderlander dat hij voor Spanje
dichtte :
Begeert gij 't warme bloed van uit mijne aderen ?
1k geef het u in stroomen !
Begeert gij mijne leden, ik verscheure
Hen al voor u met vreug-de !
Doch om hi erover niet verder uit te weiden — dienen
we de bijzondere aandacht in te roepen over het voornaamste,
eigenaardigste lyrisch gewrocht van den catalaanschen
priester : « de droom van S. Jan. » Dit gedicht is opgedragen
aan den roemvollen paus Leo XIII en tracht de godsvrucht
tot het H. Hart van Jezus te bevorderen. Laten we ervan in
korte trekken den inhoud en den gang aanduiden :
Op het laatst avondmaal rust de geliefkoosde apostel
joannes op de Borst van jezus. De apostel slaapt in en heeft
een droom over de liefde van Jezus' heilig hart tot de
menschen van het instellen der Eucharistie of tot het einde
der wereld.
Als op 't laatste avondmaal
Jezus zag rond zich vergaderd
Al zijn leerlingen, die horkten
Naar zijn zoete liefdestemme,
Daar hij alien had bemind
Minde hij hen tot het einde.
Met den linnendoek omgord
Knielde hij voor alien neder,
Wiesch de voeten der apostels,
Tranen mengend met het water.
Toen hij alien had gewasschen
Sprak hij hun die liefdewoorden
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Machtig heb ik toch verlangd
't Paaschlam met u alien te eten,
U een groot bewijs te geven
Van mijn onbegrensde liefde :
Evenals ik u beminde,
Zoo moet gij elkaar beminnen ! »
Met zijn Lichaam tot een voedsel
En zijn heilig Bloed tot drank
Voelt Joannes zich gesterkt
Als een zanger tot de harpe,
En 't onstuimig slaan der liefde
Gaat tot diep in zijne ziele.
In verrukking weggevoerd
Slaapt hij in gelijk een kindje
En de droomen, die hij droomde,
Waren overheerlijk schoon.
En de apostel droornt van de onuitputbare liefdebron
van des Zaligmakers hart. Met krachtige poezie wordt ons
Jezus' zelfverloochening in de menschwording en den dood
op het 'kruis afgeschetst ; het werk der liefde, dat na den
dood des Heilands even krachtig op de aarde blijft, wordt
met diep-mystieke woordkunst uitgebeeld. Nadat de dichter met den uitroep, dat het menschdom door den loop
der eeuwen heen deze liefde zou mogen beantwoorden, het
begin sluit, bezingt hij in korte gedichten de heiligen die
den oproep van Jezus' hart begrepen hebben en de waarde
voorbeelden van wederliefde geweest zijn. Die heiligen
worden in drie groepen verdeeld : I° Celistia (Sterrenglans),
20 Albada (Morgenschemer), 30 Sol-ixent (Zonopgang). Tot
den eersten groep behooren de heiligen die nog niet de
gedachte van een eeredienst tot het H. Hart uitdrukkelijk
opgevat hadden en daarom als de sterren de klaarte der zon
slechts onvolmaakt wedergaven ; tot den tweeden groep
behooren de heiligen die reeds op de instelling van een
bijzonderen eeredienst tot het H. Hart gedacht hadden en
onder deze heiligen komen vooral de godvruchtige schrijvers
de H. Joannes a Cruce, de H. Theresia, de H. Ignatius van
Loyola c.a. ; als den morgenschemer kondigen zij reeds
tamelijk goed de klaarte van den helderen dageraad aan.
0 nder de hoofding. « Zonopgang, » wordt de H. Maria-
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Margaretha gevierd omdat zij den eeredienst tot het H. Hart
in al zijn luister heeft doen prijken. Krachtig wordt bier
wederom de liefde van God vertolkt ; de apostel ziet in zijn
droom de scheiding der geesten — de eenen zijn ongeloovig
of onverschillig, de anderen luisteren naar Jezus' liefdewenken. — Het slot « Apocalypse » beschrijft met de kracht
van den Apocalypse het laatste oordeel, den zegepraal van
het H. Hart, het vernieuwen der wereld en de eeuwige
heerlijkheid des hemels, waar Jezus' liefde altijd zal
bezongen worden. Na dezen droom ontwaakt S. Jan en,
vooraleer Jezus naar Gethsemani gaat, vraagt hem de apostel
of hij het wonder Zijner liefde aan de wereld moet verkonden, maar de Zaligmaker antwoordt :
Het uur is nu nog niet gekomen
Om hun mijn liefde te verkonden
De Kerk g-roeit op gelijk een boom
Op 't vruchtbaar strand van eene zee
Te zwak zijn nu nog hare twijgen
Om zulke vrucht daarop te dragen
Verbum caro factual est :
Niets meer zult gij de menschen zeggen
Nog mogen duizend jaar aandachtig
't Geheim bepeinzen van mijn liefde.
« De droom van S. Jan, » zegt pater Baumgartner is
« een droom die elk geloovend en minnend hart onwillekeurig moet boeien en op voortreffelijke wijze de godsvrucht, die dit kunstwerk schiep, aanleert en inboezernt.
Het geheel is buitengewoon dichterlijk uitgedacht en kan
siechts dezen ontevreden laten, die geen waar denkbeeld
hebben van de godsvrucht tot het H. Hart en van hare
eereplaats in het werk onzer verlossing. De hoofdtijdperken
uit de ontwikkeling van dezen eeredienst zijn in een hoogst
lieven liederkrans bezongen en de Droom van S. Jan zal wien
dat leest met liefde vervullen voor Dezen, wiens liefde de
ziel alley godsdienstige poezie is. » (Stimmen aus Maria Laack,
jaargang 1891, blz. 436 en 441.)
Al de overige werken van Verdaguer moeten we onbesproken laten. Nog lang zal deze kunstenaar in de herinnering van het Spaansche yolk Leven ; om de deugden van
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zijn priesterhart en om den adel zijner dichtersziel zal
eeuwige liefde en hoogachting zijn naam omgeven.
Want ongetwijfeld heeft Spanje op Ion Juni 1902 een
zijner grootste mannen verloren (i).
DIRK VAN MINDEN.

(z) Vertalingen van Verda.guer's gedichten zijn :
Catalanische Lieder, Aschendorffsche Buchhandlung.
Enfant (Bethleern, La Fugida a Egifite, Nazareth); Le Solsge de
S. 'ean, Perpignan, Latrobe. — Eene Duitsche vertaling der Flors
del Calvari verscheen ook to Freiburg i. B. en eerlang zal eene
Duitsche vertaling Der Tram des hl. 7oannes het licht zien.

.41 EEN DAG IN ATHENE

't Was in Oogstmaand.
In gelijkmatige snelheid Bleed de Equateur (1) statig
over het blauw-gladde vlak der Egeesche zee. Bij 't eerste
morgengrauwen sprongen we, nieuwsgierig, uit onze kajuit
op het dek, want, niet meer in de bare zee zouden we ons
bevinden, maar wel in 't blijde zicht der Attische kusten.
Ook bruiste er eensklaps een nieuw leven op onder de
reizigers, want nu hadden ze het opjagend bewustzijn het
doel van een vurigen wensch to naken. Een oogenblik van
groote spanning.
Inderdaad daar tintelden ze v661- ens : rechts de schrale,
zwellende heuvelklingen der kaap Kolonos, in onzegbaarpurperen glans ; links, flauw afgeteekend, de hoogten van
Salamis, badend in de rood-paarse nevelen van 't eerste
lichtgewemel. Te midden van dat schilderachtig landschap,
in eene schakeering van kleuren, daagde Athene op, met
den eeuvvigen lach van zijnen Burcht, maar hoe ver nog en
hoe wonderklein ! We slaakten eenen kreet van bewondering,
Coen we onze oogen lieten weiden op dit heerlijke vergezicht.
't Was weergaloos schoon !
De Kapitein had, op aanvraag der nieuwsgierige passagiers, welwillend de vaart van 't schip doen vertragen.
Met den verrekijker aan 't oog, staarden we, onder den
zonderlingen, eenstemmigen indruk van angstige gejaagdheid, die eeuwen-oude wereldstad aan, eerbiedweerdige
(I) Groote Fransche postboot der Compagnie des Messageries
Maritimes dienst doende tusschen Marseille, den Pyrus, Constantinopel en Beyrouth, tot waar hij ons op onze bedevaart
naar het H. Land heeft gevoerd.
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bakermat van een yolk, dat eens Europa in de Kunst
opvoedde, en naar Wiens heiligen bodem wij, eenige stonden
daarna, onze schreden zouden richten...
De steamer loopt weldra de voorhaven van Pyrus.
binnen, en zinkt zijne zware ankers in den staalblauwen
waterspiegel. Het ontschepen valt gemakkelijk : met een
weinig geduld, of liever ongeduld, worden we, in een licht
veelkleurig bootje, door twee ruige, tierende Grieken, aan
wal geroeid.
Nu, de kaai over, de straten door, te viervoet naar het
spoor, en den elektrischen trein in, die de voorhaven met
de stad verbindt. Gezwind schieten we door de wit-zilverigbestoven olijfboomen weg, en stapperi, kOrt daarop,
Athene af.
Het moderne, de nietige voorgevel van de spoorhalle — bij het oude zooals het nabijliggend Theseion, dat
eensklaps v661- onze oogen opdoemt — is hier eene stoornis,
gelijk een kletterende vloek in een smeekgebed ! Nergens,
denk ik, vindt men zulke scherpe tegenstelling tusschen 't aloude en het nieuwe, tusschen 't verleden en het heden.
Oogenblikkelijk overmeestert ons de hooge bevalligheid
van het TheseIon. Op eene kleine hoogte der vlakte, richt
het zijne twee gevels, door vier-en-dertig Dorische zuilen
ondersteund en met gouden zonnelicht doorgloeid, in den
smetteloos-blauwen hemel. Met recht geldt het als een der
volmaakste voorbrengsels die de Grieksche bouworde aan te
wijzen heeft. Nochtans zullen ons zijne bijzonderheden niet
lang weerhouden, daar de beeldhouwwerken der metopen,
alhoewel zeer belangrijk, niet van het zuiverste tijdvak, de
fries van den voorgevel verminkt, en de frontons van beelden
beroofd zijn. Door Cimon, beruchten veldheer, een vvaren
voorbode van Perikles, gebouwd, was het aan den held
Theseus, weinige jaren na den slag van Salamis, toegewijd.
In de nabijheid van dezen tempel, een zandig plein.
Daar lag eertijds de Agora, het Atheen8che Forum, het
hartje der Oude Stad, omboord met zuilengangen en prachtvolle tempels, -vtraarvan ongelukkiglijk niets meer overblijft,
geen puinhoop zelfs, om ons de plaats te wijzen dier heerlijke
gebouwen, welke de bewondering van gansch de beschaafdO
wereld opwekten.
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Hier kiest elk zijn rijtuig. Het voert ons door het
wriemelend gewemel der breede woelig-krioelende stra ten
van de hedendaagsche hoofdstad. Met een schamper woord
verwenschen we den wansmaak der moderne Grieken, die
hunne marmeren gevels kwistig versierd hebben met nieuwe
zedenkwetsende beelden, plompe naapingen van het antieke.
Eerie groote ijdeltuiterij. Eene onbeschaamde wanstaltig-heid. 0 wat leelijke dingen ! (I)
Onderweg overweldigt ons eensklaps een treurige
doodsgedachte. DaAr komt, van den kant der hoofdkerk,
een lange lijkstoet ons te gemoet. Twee ruiters voorop, dan
een rijtuig, waarin een bediende het purperen deksel van
eene praalkist reehtop houdt; een tweede rijtuig waarop het
lijk van eenen grijsaard op zichtbare wijze in de opene kist
geplaatst is daarop volgen een twintigtal andere met de
verwanten eindelijk eene talrijke menigte te voet. Langzaam
trekken ze voorbij ons, en verdwijnen in de eincielooze
straat. Hoeveel dooden hebben die grijze stadsmuren alzoo
zien wegvoeren ? Hoe ingrijpend komt ons, nevens die
zwarte puinen, het onverwachte aandenken der eeuwigheid
voor ! Doch, weg met die sombere gedachten!
Een groet aan het Clioragisch gedenkteeken van Lysikrates, dat daar op onze linkerzijde prijkt. Wat een Mein
rolvormig ding ! Men staat waarlijk verwonderd, hoe het
zoo vermaard kan zijn in de geschiedenis der Kunst. 't Is
dat men in zijne ingewerkte zuilen, versierd met lieve
Korinthische kapiteeltjes, een zeldzaam voorbeeld dier oorspronkelijke orde ontleden kan. Men zegt dat het ook, in den
volksmond, de lantaarn van Demosthenes wordt geheeten.
Docli, vooruit, koetsier ! In 't voorbijrijden slaan we
eenen blik op den praalboog van Hadrianus, smakeloos en
flets van stijl. Wat verder een verwiil bij de zestien ontzag-(1) Dit zij niet gezegd van het paleis der Academie van
Schoone Kunsten (gift van Baron Siva), 't schoonste gebou-vv van
het moderne Athene : Op de buitenmuren van den voorgevel
moet ge, willens of niet, de levenstooneelen van Prometeus bewonderen : eene reeks schilderingen van het hoogste belang.
Heel het genie van Eschyles herleeft in die schitterende kleurschakeeringen.
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lijke zuilen van het OlympeIon, in het zwarte stofkleed der
eeuwen gehuld. Trotscher en statiger dan het TheseIon rees
hier de tempel van Jupiter Stator. Lijk zoovele andere
reuzengewrochten is hij gevallen, maar zoo is hij misschien
nog schooner en indrukwekkender dan ten tijde van Hadrianus, toen hij zijne honderd-en-twintig zuilen ten hemel
richtte. De tijd en de menschen, zou men zeggen, hebben
er zich bepaald op toegelegd, hem n'éer te vellen. De naakte
plompheid van het hoofdgestel dat de massa van veertien
zuilen nog verbindt, gaat te loor in de sierlijke twintigmeters-omhooggezwaaide Korinthische kapiteelen. Tegenover dezen blok, die zich 't best schoor gezet heeft tegen
den val, blijven twee kolommen alleen rechtstaan. Alzoo
gezien, schijnen het reusachtige trofeen, zoo grootsch, dat
de triomfzuil van Phokas, op het Roomsch Forum, er
dwergachtig nevens voorkomen zou. Tusschen hunne breede
voelen, de eerste marmerblok eener reeks gelijkvormig-gegroefde stukken van eene gevallene zuil, die op hun
ronden kant, als monsterachtige steenen trommels, in het
zand verspreid liggen. Bij deze ontzettende, eenzame rulne
hebben de woningen van het hedendaagsche Athene zich
niet durven vestigen.
Nu over de vlakte heen. Weldra voelen we ons genoopt
stil te staan bij het Odeon van Herodes Attikus, dat ons tot
eene hulde dwingt. Wat een overgroot-Romeinsche bouw !
Hij is uit marmer en baksteen opgetrokken, in den vroegeren vorm van den schouwburg, daar eertijds de Odeons
ter inrichting van muzikale prijskampen bestemd waren.
Voor de eerste maal nu bespeuren we het verschil, maar
hoe merkelijk ! — tusschen den Romeinschen en Griekschen.
bouwtrant. De Romein wist wat kracht was ! Hij die de
wereld in zijne geweldige armen knelde, dingt naar 't
grootsche ! De Griek, fijner en ontwikkelder van smaak,
zoekt vooral 't oogstreelend schoone in de kunst.
Wilt ge er een bewijs van ? Ga dan een boogscheut
verder, aan den voet van den berg der Burchtvesting de
overblijfselen zien van den belangvollen Dyonisios-schouwburg. 't Was de eerste, volgens men ons beweert, die door
den hierbovengemelden Cimon, in Athene zou gebouwd
zijn, en aan Bacchus toegewijd was. Onder het toezicht van
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den Duitschen bouwrneester Strack, word hij, in 1862, op de
gelukkigste wijze opgegraven. De banken, in amphitheater
op de helling van den berg, volgens cirkelvormig plan, in
Pentelisch (I) marmer uitgehouwen — de zang- en dansplaatsen op half-ronden vloer — het voortooneel, ongeveer anderhalven meter verheven,zijn wonderschoon in hunne bestanddeelen behouden (2). Te midden der steenen zetelstoelen,
eertijds your de stads-overheden bestemd, en die den naain
hunner vroegere bezitters nog in den steen fijn-uitgekapt dragen, wijst de gids ons den zetel aan van den opperpriester
Dionysios Elentherius, die derhalve rijker, maar nochtans
nog in den archaischen smaak versierd is. Achter het dansplein, de muur die het voortooneel staafde. Stond hij daar
alleen, dan zou een bezoek naar deze rumen nog de moeite
weerd zip n. 't Is immers eene kunstbrok, waarvan we nergens, in de Grieksche beeldhouwwerken, de weerga nog aantreffen,en die als toonbeeld gelden kan van de sierlijkheid der
Grieksche vertoonplaatsen. Als draagbeeld, een geile, forsche
boschgod, dien de duivel in de oogen spookt, en die, lastig
knielend, met zijnen breed-geschouderden rug, het voor-tooneel schraagt : het menschdier in zijne dierlijkste ontwikkeling. Daarnevens,onthoofde krijgers, slanke vrouwenbeelden
in fijn-geplooid gewaad, frissche jongelingen, met zwierige,
half-naakte leest, die ons in half verheven beeldwerk, verschillende levenstooneelen van Dionysios voorstellen. Deze
schouwburg moest gewis een heerlijk zicht opleveren, als
men bedenkt, dat de natuur zelf al hare schatten bijbracht
om 't oog der toeschouwers te bekoren. Achter het tooneel,
in de veronderstelling dat de muur zich niet te hoog verhief,
de geelzandige Atheensche vlakte, niet in schaduwen verneveld, maar scherp-zichtbaar in de heldere klaarte der
doorschijnende lucht. Zij strekt zich uit, langs den eenen
kant tot aan de Egeesche zee, en langs den anderen tot den
(I) Dit marmer wordt uit de wanden van den Pentelikusberg, in Griekenland, getrokken. Het is heel hard en heeft eene
schoone spierwitte kleur, die met den tijd in een oker-bruine
verandert.
1 2) Zoo kunt ge, zonder veel moeite, gansch den schouwburg in verbeelding herbouwen.
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voet der Attische heuvelen, wier dichterlijk-ronde golven,
op verschillende gezichteindersdiepten, eerst grauw, dan
paars, dan helderblauw met 't azuur des hemels schijnen te
versmelten.
Geen oord ter wereld schijnt geschikter om de dichterlijke geestdrift aan te vuren, de vleugels der verbeelding
los te maken, en ze in vervoering op te jagen tot het gulden
tijdvak van het grieksche Treurspel. 0, konden die marmerzetels spreken, wat zouden zij ons verhalen van die duizenden
en duizenden toeschouwers, (i} die ze kwamen bekleeden,
toen, op ditzelfde tooneel de oude, vermaarde Aischulos
wedijverde met den jongeren Soflokles, « den godgelijken
jongeling, » die op zeven-en-twintig-jarigen leeftijd, de kroon
spande ! — We lagen in het ronde, lamlendig neergevlijd op
de heete marmeren banker. Op den muur van 't voortooneel,
boven het hoofd van den neergedrukten boschgod, stond
onze cicerone, geen plaaggeest zooals die van Italie, geen
bederver van alle stil, waar en ernstig genot, maar een
brave, gulhertige en verstandige studiemeester van het
Atheensch gymnasium. Hij sprak ons van daar, op omtrent
vijftig meters afstand, een woordje uitleg, dat door de
wondere kracht der akoustiek helder-verstaanbaar tot ons
kwam. Me dunkt, we hoorden nog den zoet-vloeienden
rythmus der grieksche rhapsodien klinken en ruischend
voortrollen in den geest ! Want alles is hier melodij...
Doch, nog eens vooruit ! Schoonere gewrochten dan
deze, zullen weldra ons treffen en diepere gevoelens in ons
haste doen ontluiken. Den berg af. Dan eerst onze krachten
wat hersteld met een stuk ontbijt. Nu is weer alles straat,
rnodeine, leelijke straat ! Daar hebben we ons gasthof.
't Maal duurde niet lang : het ongeduld had immers
den eetlust van kant en ons op loop gezet, en ons alras aan
den voet van voornoemden berg teruggevoerd.
Hoe stemt u alles hier tot dichterlijkheid ! Hoe boeiend
zijn die blauwe veldbloempjes met lichtgroene blaarkens,
uit den barren zandgrond opschietend, tusschen witte en
(1) In Bien schouwburg konden 3o.000 man plaats vinden :
hij had immers i6o doorsnè, en het voortooneel was 25 m.
breed.
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gele steenkeitjes ! Hoe aanlokkend die verminkte zuilen,
die rompen van beelden, die grafsteenen met opschriften
bedekt, die vestingen van een verdwenen temp& ! ` Tat een
blijde lach over al die vernieling, die kleine meisjes blootvoets huppelend over het brandend-zoore zand. Hunne
handjes, van klei grijsbegruisd, bieden ons vuilgele aarden
lampjes aan of groen-gebronsde tanagrabeeldjes. Zij meenen
immers dat wij den fac-simile er van verre niet op bespeuren
zullen. Hunne bevreesdheid houdt hunne dartelheid in
bedwang, totdat wij, uit medelijden hun een drachma.
toewerpen. Al dansend geven ze ons, in ruiling, een miniatuur-afbeeldsel van Athena-Parthenos. Dat beeldje, hoe
nietig het ook zij, zal ons steeds dien heuglijken dag in de
herinnering roepen.
Maar daar, daar rijst de Acropolis ! De magneet van
Athene ! Reeds van in zee hadden we ze gezien als een wit
punt in de stralende ruimte; reeds van bij het TheseIon ze
aangestaard, doch hoe klein was toen de indruk ! Een Rijnlandsch slot nit de middeleeuwen zou al niet meer onze
bewonderi-i-ig hebben opgewekt. Maar nu, nu ze daar in al
hare majesteit en glorend van licht voor ons lag, was er in
onzen geest Been plaats meer voor ontgoocheling, en alhoewei de brandende stralen eener onmeedoogende, hoogtijvierende rniddagzon ons duchtig deden zweeten, renden we
nochtans blijgeestig langs den breeden, stoffigen weg,
de helling op van den heiligen berg der kunst, en naakten
den voet der steile rots waarop de eigenlijke Burcht, als een
ontzaglijk arendsnest, gevestigd is.
We stoncien voor den ingang. Een steenen deur
daarachter een twintig meters breede marmeren trap. De
buitenzijden in treden gelegd : Tusschen beide een hellende
rijweg voor wagens en stoeten : de « via triomphalis ». In
den aanpalenden rotsgrond toonde men ons nog sporen,
gemerkt door den voet der stieren en andere slachtdieren,
die langs daar den heuvel moesten beklimmen.
Waarom het ontkennen ? Fel sloeg ons hart, toen
we die Propyleen opklommen. Voor onze voeten lagen de
puinen der drie beuken en der twee zijgevels, onder Perikles
op gericht een Dorische zuilengang leidde tot eene groote
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voorzaal, ondersteund door zes Ionische kolommen (1). De
twee bouworden reikten zich hier zusterlijk de hand, en het
genie van den bouwkundige Mnesikles had hen tot een
harm onisch geheel vereenigd : de statige Dorische langs
buiten, waar de kracht moest uitschijnen, de fraaie Ionische
langs binnen, waar sierlijkheid beter paste.
Meer dan eens wordt er halt gemaakt op de blanke,
afgebrokkelde treden. Half-weg de hoogte, een welkom
rustpunt : 't is 't lieve tempeltje der Nike Apteros, de ongevleugelde overwinningsgodin. Op den boord van eenen
engen aardwal, door metselwerk gesteund, lacht het ons toe
met zijnen Ionischen voor- en achterzuilengevel ; want innemende sierlijkheid is dit gebouwtje in bijzonder hooge mate
eigen. Wat mooie fries en ! Bijna alle zijn daar-of-omtrent.
goed bewaard gebleven.
Doch, hooger op. Keeren we ons nu tot de vlakte der
vesting. Wat heeft hier de kunst eene overweldigende macht
bereikt ! We hebben eenige stonden noodig om adem te
scheppen en tot bezinning te komen, eer we den grootschen
indruk van deze cyclopische Burcht genieten kunnen.
Overal ontheistering. Over de verminkte reuzengestalten
heerscht eene stilte, eene eenzaamheid, eene kalme rust die
onze bewondering ten goede komt, vermits zij er de meest
onontbeerlijke voorwaarde toe is. Langshier ging de tijd
met zijn vermorzelenden gang voorbij. Hoeveel eeuwen zijn
er over dezen heuvel heengevlogen, en hebben in die neergevelde zuilenblokken, waar de grond als mede bezaaid is,
hunnen afknagenden tand gezet ! Het oog zoekt ze weder
op te bouwen, die eeuwig-verlatene getuigen der Dorische
bescha-ving ! Het richt de kapiteelen op; het herplaatst de
marmerstukken daarboven op hun hoofdgestel; maar een
blik op de wezenlijkheid doet ze weer ineenstorten als een
kinderspel, en men ziet niets anders meer dan licht-bruine,
vormelooze klompen, trapsgewijs opeengestapeld en begraven onder de verdorde graspijlen en het groene mos dat ze
langzamerhand afknaagt en verteert.
(I) Een Grieksche schrijver verhaalt ons dat de Propyleen
Pirekles 2000 talenten hadden gekost (omtrent 12 millioen van
on ze mint).
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Maar ginder, recht voor ons, prijkt, op het hoogste
punt der vlakte, het nooit-genoeg-geroemde Parthenon. De
heerlijkste parel der kroon van den prachtlievenden Perikles,
den manhaftig-genialen man,die de grootste kunstenaars van
zijnen tijd aan zijnen dienst wist te verbinden. Het is aan
zijn uitmuntend kunstvernuft, dat wij de gewrochten der
Acropolis te danken hebben. In dat eenig meesterstuk,
gansch in Kentelisch marmer opgetrokken, heeft de Dorische
bouwkunst hare meest harmonische uitdrukking gekregen.
Het is dan ook het zuiverste en het volmaaktste der godsdienstige gebouwen van gansch de Oudheid. Hier hebben
we een zuiver beg-rip der wondere macht van het bouwvernuft der Hellenen. Met betrekkelijk kleine middelen wisten
zij, dank zij hun buitengewoon schoonheidsgevoel, grootsche kunstuitingen te verwezeniijken. Moeten nu ook de
afmetingen (I) van het Parthenon voor die van sommige
andere tempels onderdoen, alle Iijnen getuigen er niettemin
van hechtheid en kracht, en zoo behendig zijn zij berekend
dat het zicht er van op ons een diepen indruk maakt. Het
is wonder hoe de Dorische bouworde, van haarzelve plomper en neerdrukkender van vorm dan al de andere, hier hare
zuilen zoo hoog en zoo slank omhoog beurt als het evenwicht der verhouding van den tempel het maar vereischte.
Welke eurythmie in die dooreenloopende lijnen I En welke
juistheid in de maat dier kapiteelen en dice gevelvlakken !
De versiering was alle plaats gegeven, zonder dat er nochtans
de zuivere strengheid van 't geheel door lijden kon.
Ingetogen en stil stappen we over de puinhoopen, die
overal den weg versperren, en begeven ons naar den ingang
des tempels, terwijl onze gids, of liever die der Acropolis,
een echte Griek, op het geld der pelgrims belust, in potsierlijk Fransch, eenige geschiedkundige omstandigheden aanhaalt.
In 't jaar 437 v. Kristus, werd het Parthenon volgens
(1) Het Parthenon heeft eene lengte van 72 meter. en eene
breedte van 3o. — Op gansch omvang is het door eenen
zuilengang van 46 kolommen omringd. Deze hebben 10 meter
hoogte en 2 m. middellijn. Heel het gebouw rust op eene voeting van drie bankers.
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Iktinos' plannen opgericht, en aan de maagdelijke beschermgodin der stad, aan Pallas Athena toegewijd. Ongeschonden
had de tempel de eeuwen zien voorbijvliegen, totdat hij in
de middeleeuwen in byzantijnsche kerk veranderd werd. De
toewijding van Minerva's heiligdom aan de Moedermaagd
(Theotokos), beteekende, op deze plek, beter clan NotreDame te Parijs, de, zegepraal van het Kristendom op het
heidendom.
Bij den intocht der. Turken in de Atheensche Burchtvesting (1458) onderging het Parthenon zijne tweede gedaanteverwisseling. De aanhangers van den Islam plantten
op den puntgevel de vaan van Mahomed, die reeds vier
jaren op den koepel van de Aya Sofia te Stamboel wapperde. De Kristene kerk werd dan van kruis en altaren
beroofd, de schilderijen in het inwendige met pleisterkalk
bedekt, een mahomedaansche kansel opgeslagen, en eene
gebednis, naar de heilige stad Mekka gekeerd, opgetrokken.
Nevens de nieuwe moskee verhief zich dan ook een slank
minaret, als het zichtbare merkteeken der Turksche heerschappij, en van zijne bovengaanderij riep dagelijks een
muezzin over de stad van Solon en Plato de geloovigen
tot het gebed.
Dit duurde meer dan twee eeuwen, toen in 1685 de geweldige krijg begon tusschen de Turken en het machtig verbond,dat Paus Innocentius XI had aangegaan met Leopold I,
Jan Sobieski en de fiere republiek van Venetie. Hun doelwit
was de Osmanen achteruit te drijven of te onderwerpen.
Hun opperbevelbebber, de Venetier Morosini, had reeds te
lande de overwinning aan zijne vanen weten te ketenen.
Hem dus zonden de Atheners gezanten uit, om hem tot
bevrijding hunner vaderstad te overhalen. Ze meenden
irnmers dat het morgenrood van een nieuw tijdvak voor hen
ging aanbreken, en dat eindelijk het uur hunner verlossing
uit de Turksche dienstbaarheid geslagen was. De Acropolis,
door de Osmanen bezet, werd door de batterijen van KOningsmark omheind. Men was in 1687, een moordjaar, dat
in de geschiedrollen der Grieksche kunst als het jaar des
doods opgeteekend staat. Het beleg bleef eerst zonder nocmenswaardig uitwerksel. Maar een overlooper meldde onverwachts aan de belegeraars, dat de Turken hun kruitma-
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gazijn in het Parthenon schuil hielden, daar zij waanden
dat Athena's prachtige tempel, die van Perikles' tijd of de
eeuwen had getart en alle stormen der wereldgeschiedenis
stout het hoofd had geboden, in de oogen der Duitschers en
der Venetiers genade zou gevonden hebben. Ongelukkig-hik
meenden dezen het anders. Zonder dralen richtten ze hunne
moordtuigen naar de Burchtvesting. Ze zou vallen, al moest
het dan ook de vernieling van Minerva's wonderbouw kosten. Een Luneburger geschutsluitenant wierp den noodlottigen vuurkogel, die het Turksche kruit ontploffen deed, en
de wanden van het meesterlijk bouwwerk onder vreeselijk
gekraak uit elkander wierp. De marmerblokken warden hoog
in de lucht tot in 't kamp der belegeraars weggeslingerd (i).
De bijl in de vuist stormden kort daarop de zegevierende
krijgers, in dolle woede, den tempel binnen, en sloegen de
prachtige beelden, door Phidias en andere Grieksche meesmeesters gebeiteld, meestendeels aan stukken.
Daarbij bleef het tot in het begin van verledene eeuw,
Dan kwam Lord Elgin, 3en Engelsche oudheidkundige, of
liever een roover, en leg-de de laatste hand aan de ontsiering
van den tempel, met meer dan tweehonderd voet van de
fries, en het weinige dat er nog van de gevelversiering overschoot, weg te nemen en mede te voeren. De waanzinnige!
Dacht hij misschien dat de kunst van een yolk (en van zoo'n
yolk) een invoerwaar is? In alle geval verkocht hij zijnen
buit aan het British Museum (2), en de metopen, die gebeiteld waren om in den glans der warme Oosterzon aan de
fries van den Minervatempel te schitteren, hing hij als
« spolia opima » in het mistige Londen, tegen de kille en
sombere wanden eener zaal, vandaar « Elgin room » genaamd.
Door zoovele vandalen mishandeld en onteerd, heeft
het Parthenon, vooral de kroonlijsten, nog geleden van de
aardbevingen, die Athene laatstmaal hebben geteisterd.
We treden binnen. Het sprekend karakter van den
Griekschen bouw, door de horizontale lijn vertegenwoordigd,
springt seffens in 't oog. We zijn daaraan niet gewoon.
(I) Ammerdorffer.
(2) Aan eenen spotprijs : 900 000 fr. !
2,
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Die lijn geeft ons den indruk alsof we slechts voor deze aarde
geschapen waren, terwijl de kriStelijke richting onzer kathedralen immer naar boven stijgt in de opstrevende lijnen der
gothiek. Nochtans grijpt ons plotselings eene sprakelooze
verbazing aan. Bij den eersten overweldigenden aanblik zijn
we ons zelve te klein. Maar, waarom, in dit vaderlijk huffs
der Helleensche bouwkunde, waarom voelen we niet in ons
hart het trillen der aandoening, die ons zoo diep ontroerde
toen we, korte dagen later, na een dol rondzwerven door de
hobbelige straten van Constantinopel, de onvergankelijkschoone Aya Sofia binnentraden ? Ah ! we weten immers dat
duizenden Grieken, die Kristus' naam niet kenden, op dezen
bodem de verzuchtingen en de verloocheningen van het
Heidendom aan hunne ijdele beschermgodin opdroegen
we gevoelen dat wij, kristenen, vruchteloos beproeven
zouden hier de gevoelens dier menschen terug te vinden,
en onze gedachten, die van ons verleden, van ons geslacht,
in verband te brengen met de leer die de kunstenaars van
het Parthenon bezielde ! Wij zijn het bewust, dat wij,
nieuwsgierige reizigers op zoek naar de schoonheid, dezen
tempel niet anders aanzien dan als een kunstheiligdom, eene
kunstrelikwie, hoe heidensch zij dan ook weze, tenzij we
aan de zuilen van Athena's gebouw eene kristelijke herinnering wilden hechten.
Het hart had dus gees deel in 't genot van dat binnentreden de geest zal weldra het zijne genieten. Hier hebben
we de Bidplaats of het Naos. Het is moeilijk op haren wegbrokkelenden marmeren vloer nog sporen te vinden der
vroegere verdeeling in drie beuken. In 't midden nochta.ns,
de plaats der Cella, is er eene holte in den vloer. DAL- lag
de grondvest van het voetstuk, dat eertijds het dertien
meters-hooge standbeeld droeg van Athena Parthenos, door
Phidias uit good en ivoor gebeiteld. Dit zicht voerde mij
onwillekeurig drie-en-twintig eeuwen terug in het grijze
verleden. 1k herzag in mijnen geest Minerva's bijzonder
heiligdom : De zuilen van het Naos rezen eensklaps uit den
grond tot de verblindend-zilverblanke zoldering omhoog, en
schitterden wederom in den tooi der zeldzaamste mariners,
die kunstwapenen en schildplaten weerspiegelden. Het
voetstuk van Athena zag its tussch en allerlei sieraden
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gouden en zilveren godenbeeldjes, weelderige stoffen, rijkversierde geloftetafels, overladen met kronen en gewijde
vaten en boven dit alles rees het oorspronkelijke, het
ontzagwekkende, ja het eenige beeld der godin, glanzend in
hare heerlijke lichaamsschoonheid, fonkelend van opaal en
saffier, van smaragd en robijn, daar rondom stegen de
geuren van het reukwerk naar boven, in den hellen gloed
der goudplaten, bij den matten schemer van het ivoor.
Maar, al die harmonic van pracht en luister was maar
een hersenschim ! Een ijdel begoochelingsspel ! Ook, wat
een zinverdoovend ontwaken, toen ik mijne oogen liet neervallen op den groen bewassen kuil, en mijne blikken richtte
tot de naakte alleenstaande middenzuilen. 1k zag hunne
sierlijke canneluren barbaarsch geschonden, en bijna
stortte ik tranen van medelijden bij die wonden, door de
clweepzucht van den krijg geslagen. Als onbewust,voelde ik
mij het hart niet meer, nog langer te vertoeven op den grond
zoo ontzettend verwoest en onteerd. 1k ging verder in den
tempel. Hier was het Opisthodomos, naar alle waarschijnlijkheid de schatkamer van het Atheensche gemeenebest,
ook dienend tot berg- en bewaarplaats der g-elofte-geschenken
van de godin (1). Ook Kier blijft niets over van den vorigen
rijkdom. Met eenig spijt in 't harte zetten we onzen weg voort
door het portiek van den achtergevel. Edoch, alvorens den
tempel te veriaten, gelukte het mij, ter sluiks, niettegenstaande het bespiedend oog van den Burchtwachter, een
stuk wit marmer van den alouden wand meester te worden,
om het als eene herinnering van die kunstbedevaart mede
te dragen.
Neerslachtig treden wij naar buiten. Doch, toen wij,
een honderdtal stappen verder, het Erechteion in zijnen

(I) Daar ook handelde men over geldzaken. Immers, het
godsdienstig gevoel was, weinigen tijd na Perikles, fel verslapt
in de volksmassa, en de geldtafel had langzamerhand de bijzonderste plaats van den tempel ingenomen De schat van den
tempel bracht jaarlijks zijne vruchten op : wij weten immers dat
de woekerij de Grieken niet vreemd was zelfs voelden zij zich
thuis in het financieel systema der modernen. Zulks bewijzen
de ontdekkingen van den tempel van Delphes.
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reinen adel voor ons zagen oprijzen, keerde de opgeruimdheid ook weder. Welke wonne in onze ziel ! En, hoe zou
men treurig blijven bij 't aanschouwen van zulk een meesterstuk van bevallige sierlijkheid ? Aan de Noordzijde
van het Parthenon, bekleedt het de heiligste plaats van
Athene. Hier was het immers, volgens de aanmatigende
legenden der Helleensche godenleer, dat het houten beeld
van Athena Pallas uit den hemel zou gevallen zijn; hier
groeide de olijfboom door de godin in haren wedstrijd met
Poseidon geschapen ; hier ontsprong, onder Neptunus' drietand, de zilte bron uit den harden rotsgrond ; hier was het
eindelijk dat de oude koning Erechteus en de nimf Pandrosa
vereerd werden (1) Derhalve heeft de plattegrond van dit
gebouw een zeer eigenaardigen vorm : een samenstel van
drie kleine tempels, onregelmatig naast elkander en op
verschillende hoogten geplaatst. De bestemming dier vertrekken nauwkeurig aan te geven is heden ni et meer mogelijk,
wijl de ploeg der vernieling daar ook eeuwen-lang haar week
heeft verricht. Nochtans zijn eenige deelen ervan nog gelukkig behouden : zoo, aan de zijden van 't gebouw, de drie
Ionische portieken, door zes zuilen ondersteund. Dit der
oostzijde is voorzien van eene deuromlijsting die met recht
als eene der fraaiste grieksche scheppingen gelden mag.
Maar wat gezegd van de open hal die aan den zuidkant
praalt ? Zonder twijfel is dit het merkweerdigste deel van het
Erechteion, en misschien wel van heel de Acropolis. Hier
sluit de pracht der versiering zich bescheiden aan met de
pracht van den tempel. De zes zuilen zijn er door vrouwenbeelden of Karyatiden vervangen. In deze beelden heeft de
Grieksche kunst, in haar streven riaar aardsche idealen, het
hoogste punt bereikt, dat voor haar bereikbaar was.
Hare onberispelijke vormen streelden ons bewonderend oog, en wekten alzoo een onweergeefbaar gevoelen op.
Ze deden het hart van eene onbekende kunstweelde zwellen
en wij wisten niet wat hier het hoogste te roemen viel : of
de verhouding in de samenstemmende lichaamsdeelen, of de
ongeevenaarde uitvoering der kleedij dier maagdenleesten ;
zoo krachtig en hupsch,tho rustig en bevallig,zOo kiesch en
(1) Anton Springer. Geschichte der Bildenden Kunst.

z

•

z

0

`,;t3
f41

C.4

EEN DAG IN ATIIENE

379

fijn van smaak, steunen ze het hoofdgestel met het fronton
op een korfvormig kapiteeltje, als zonder eenige moeite of
inspanning ; hare knie, een weinig vooruitkomend, doet
ze er uitzien, als leefden zij, ja, als gingen zij bewegen, terwijl de rustig-gesloten mond aan hare Grieksch-geprofileerde gelaatstrekken de meest ongestoorde kalmte schenkt.
Diets, noch in kleeding, stand of gebaren, kan het minst de
2edelijkheid kwetsen. 0 ware de Helleensche kunst op die
hoogte gebleven ! Maar neen ! Deze bloemen hebben geen
zaad gezet ! Indien men ze vergelijkt met de verwijfde,
droomerige, wellustige Venusbeelden der tijden van Scopas
en Praxiteles, wier zinnelijkheid den val der Grieksche kunst
bewerkte, dan prijken zij daar als zoovele zegeteekenen, orri
voor het nageslacht te getuigen, dat de kunst onder Perikles
nog niet tot eene huurlinge der lagere lusten vernederd was,
maar het diadeem der maagdelijkheid nog ongeschonden
op 't hoofd droeg.
Alle beschrijving, bij het aanschouwen dier lijnen-melodij, schijnt onmachtig den indruk dier trillingen van
levenskracht weer te geven. Een wondervol bewustzijn is het
voorwaar, zich langzamerhand en op eene onweerstaanbare
wijze getrokken en overwonnen te voelen door die kalme
schoonheden. ITT och geweld, noch krachteloosheid zijn er op
te bespeuren; niets dan eerie zachtgebiedende bekoorlijkheid.
Vrouwelijke schoonheid en mannelijke kracht geeft hun
het lieflijk-neerdalend haar, dat langs de slapen in fijn-golvende vlechten op het smaakvolle peplum neerkringelt. Hoe
zorgvuldig, maar ook, hoe los en onbedwongen, zijn er de
plooikens van gevormd ! Hoe bekoorlijk-schoon ontvouwt
zich het hemidiploklion of 't Atheensche onderkleed, langs
de lenden ! Hoe golvend schijnen de lichaamsvormen, waar
grootsche beheersching over de natuur in spreekt, door al
de buigingen van het marmer, vrij van alle toevalligheid en
onbeduidendheid!
« Kunstwerken zijn altijd openbaringen » (I), dat blijkt
in bijzondere mate bij de Karyatiden. Lang moet men ze
beschouwen en omvatten met eigen blikken, en dan eerst
begrijpt men hoe een groote kunstkriticus (2) in een oogen(I) Schaepman.

(2) Renan.
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blik van fanatieke bedwelming heeft kunnen zeggen : « Er.
is eene plaats op den aardbol, en geen tweede, waar de volmaaktheid heerscht ; 't is deze. n Ten onrechte.
De edelste immers onder de prinsen der Grieksche kunst,
wijl ze, bij gebrek aan 't ware begrip van het echt-goddelijke van volmaaktheid en deugd, van bovennatuurlijk geloof
aan een Almachtig Opperwezen, die begaafdheden niet bezaten, die den man tot ridder slaan der kunst, hebben aan,
hunne roeping niet ten voile kunnen beantwoorden. En geen
wonder ! Deze bestaat immers niet alleen in de nauwkeurige
uiting der lichaamsdeelen, hoe zuiver van lijnen en hoe
sierlijk van vormen ze ook mogen wezen, maar tevens in de
poezij, de verhevenheid, den adel der gedachten, die moeteri
samensmelten in de welluidende verbintenis van het teederfijne nabootsingsvermogen met de scheppingen van hooger
vernuft en idealiseerende verbeeldingskracht.
Wij kristenen, we zullen ons dus niet laten betooveren
door eene kunst, die het aardsche wil verhemelen en de natuurkracht in den mensch poogt to vergoden. Dat nooit !
Want voor ons komt de bezieling der ware kunst uit God, en
haar schoonheid moet de verstoffelijking wezen van een
ideaal waarvan Gods eeuwige schoonheid het vormbeeld . is.
0, hadden ze dus eene ziel, die vlekkelooze Karyatiden,
eene ziel die op een onsterfelijk, onvergankelijk leven hoopt !
Maar neen, uit haar straalt u niets van dat onzichtbare tegen,
van dat hemelsche, waarbij geen aardsche schoonheid het
halen kan. Hoe groot dan ook het kunstgenot zij, dat het
zicht dier marmeren sieraden ons baart, verlaten wij ze met
zekeren weemoed in de ziel. Nog herdenk ik dat onverwacht-droevig afscheid !
Aan den overkant der Burchtvesting (I) ligt een negentig
tal meters over de stad verheven terras. Van daar gaan we het
(1) Daar ook staat een klein nieuw gebouw : 't is het Museum der Acropolis, met een tiental zalen. Alle overblijfsels, die
men ontdekte in den grond der Burchtvesting, zijn hier bewaard.
De standbeelden zijn meestendeels uit marmer van Paros. Sommig-e kunstbrokken zijn wonderschoon, alles is aantrekkelijk.
Beter dan in een hoek leest men er de geschiedenis van den
Acropolis in, van of de tijden der Pisistrates (in de groote atchaische zaal) tot de laatste opzoekingen.
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heerlijk panorama van het onderliggende beschouwen. Hier
zou ons allicht de angst om het hart kunnen slaan, in de
peillooze diepte te zinken. Maar kom, vreezen we niet ! Stevigvastgemetste rotsblokken vormen eene borstwering die ons
bemoedigt er over te buigen en naar beneden te staren. Een
beter punt om een vol uitzicht over de stad en het Zuiden
van Attika te genieten zou moeilijk te vinden zijn. Hoe klein
schijncn ons nu de menschen van Athene! Hoe onbeduidend
die nieuwe marmeren paleizen Hoe onverdragelijk die
blanke, rechthoekige gevels, wier vensters als bliksems flonkeren in den rooden zonnegloor ! Hoe nietig al dat wereldsch
gonzen en jagen, dat zacht-getemperd tot ons komt, nevens de
grijze overblijfsels der oude Minervastad ! Onder onze voeten
zien we den rotstrap van den Areopagus, dien vermaarden
kansel, waarop de H. Paulus de Atheners « den onbekenden
God » kwam prediken. Een weinig verder op het vlak van
een zandigen heuvel ligt eene spelonk met ijzeren ti alien
bezet, die volgens de Helleensche legende Sokrates tot gevang
had gediend. Dan, op den overkant, het wijd-uitgestrekte
Stadion, in een splinternieuw, wit-marmeren kleed gedost.
Zoo schijnt het op den terugkeer der Olympische spelen te
wachten ! Zou men niet zeggen, van Kier boven gezien, eene
ledige monsterachtige, wit-geemailleerde badkuip ? 't Is
waarlijk niet schoon ! Van het Atheensche Stadion had ik me
gewis een ander gedacht gevormd ! Eenige schreden van
daar loopt nevens het Olympeion, in smalle bedding de
kronkelende Ilissos, een vlietje wiens heldere wateren uit
den rotsgrond ontspringen van den Hymettus, den reusachtigen berg « die van thym en honing overvloeit » en die,
paars van lenden, zijne fiere kruin, als een tweede beschermgodin, in het donker-blauwe ruim verheft. In 't zuiden
de breede, dichterlijke woestenij der Atheensche grauwe
vlakte, ingesloten tusschen de golvend spelende lijnen van
hare bleeke zandheuvels, waarop echter bier en daar een
donzig kruidje tiert. Daarachter ligt de zee, de eertijds zoo
strijdlustige zee, nu zonder een golfje, wijduit en blauw als
cen Zwitsersch meer slapen.
Hoe aangenaam komt ons het verblijf op deze hoogte
voor, bij eene zoo eigenaardige, ja boeiende omgeving.
Lang nog tuurden we, door den fijn-gouden dampkring,
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met ingehouden bewondering, op het verheven schouwspel,
toen we eindelijk met zekeren tegenzin gehoor gaven aan de
herhaalde uitnoodiging van den Burchtwachter, die ons
verwittigde dat het vertrek-uur nabij was.
En inderdaad, de zon was, in purpergewaad, ten Westen
gedaald, en rolde als een vuurwagen, achter de Salamische
heuvelen in eenen licht-laaienden afgrond. Als een goudr egen vielen hare laatste vuurstralen op de Acropolis, en
verwekten op den trotschen gevel van het Parthenon het
tooverachtigste kleurenspel dat men zien kan. De forsche
marmerzuilen, wier helder-bruine kleur wij, een uur te
voren, bewonderd hadden, stonden opeens als glanzende
lichtbakens, in eenen warm-gouden toon, als uit eigen
kracht, te blaken. Wat een lichtstroom tusschen Minerva's
tempel en het Erechteion ! Hoe dichtbij malkaar schenen nu
de beide tempels ! Hoe schoon deed de purperen avondschemering de weergalooze welluidendheid der tegenstelling
hunner stijlen uitkomen! Maar ziet ! Een vonkensproeiend
vuurwerk laait op : claar tusschen de zuilen van het Erechtelon, brutaal afstekend op de vuurroode lucht, sluipt een
bloedvervige lichtstraal, teruggekaatst tegen de slanke spookgestalten der Karyatiden van waar zij teeder neerzijgt, en
zacht-tintelend wegsterft in de duizend schakeeringen der
vale blokken van het marmeren doodenveld....
Alles is rustig op de Burcht... niets buiten ons verroert.
Sombere tinten eener nevelachtige duisternis drijven over
de rumen heen en kruipen op langs de muren der tempels.
De portieken gapen al donkerder... en in de kille avondstilte
dalen we ingetogen den berg af. Nu nog een laatste vaarwel
aan dit aantrekkelijk oord van diepgevoeld kunstgenot en
zoete ziels-verukking. En weg zijn we ... weg !
Dien avond ging het er niet als naar gewoonte op het
dek van den « Equateur D. - Als nit eene andere wereld
teruggekomen lagen we, droomend, in onze plooistoelen
op het dek, en herinnerden ons, in stil overwegen, vat we
gezien hadden ; en terwij1 de boot in snelle vaart, door den
donkeren nevelsluier die het onmetelijk zeeveld omhulde,
ruischend en bruisend voortgolfde, overmijmerden we de
volgende verzen van Lysippus, 'een der dichters van het
Grieksche hoogere spel :
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o Die Athene graag niet ziet, is dom ;
Die 't ziende, niet geniet, is dommer ;
Maar het toppunt der domheid is :
Het te zien, te genieten, en 't veriaten. »
EM. BROES, PR.
oogstraten.
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SON N ETTEN
Alors le chevalier Malheur s'est rapproch6
Il a mis pied a terre et sa main m'a touché
VERLAINE.

I
Met stille woorden heb ik eens gesproken
Van 't wee dat in mijn ziel to sluimren lag,
Gesproken van een akeligen dag
Die al mijn vreugdebloemen heeft gebroken.
Ik hield mijn smart zoo schuchter-bang verdoken
En op mijn lippen zweefde er ook een lach
Wanneer ik vrienden blijde lachen zag.
Mijn klachten hebben zij aanzien als sproken.
Mijn hart heeft om hun ongeloof gebloed.
Dan heb ik heel alleen in stil bedaren
De kinderen van mijn smart in bleeke scharen
Doen tiegen door mijn kamer droeve stoet! —
Plots kwamen ze op mijn wenken alien nader
En 'k heb ze blij omhelsd gelijk een goede vader.

II
De zonne werpt een aureool van stralen
Op 't goudbestrooide water van den stroom.
De zwanen roeien door den avonddoom
Zacht tusschen 't weidsche nenufaren-pralen.
Men voelt den avond op de stede dalen.
Stil ingeluid door klokken zwaar en loom.
Het duister ziet men komen als een droom,
En op de vesten wandlaars zwijgend dwalen.
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Zoo ligt mijn ziel vol rozige avond-pracht
En treurige avond-eenzaamheid. De zwanen
Van 't lij den roeien door mijn ziele-lanen,
En droefheidsklokken kondigen den nacht.
Gestalten uit mijn vroeger blijde leven
Gaan eenzaam, droomend door mijn ziele-dreven.

III
Weer ben ik met een innig troost-verlangen
Gekomen naar mijn lieve dichtrenrei,
Urn mijn zoo droeve smart op harmonij
Te laten wiegen van hun weemoedszangen.
Liefst greep ik naar die welke 't lijden-prangen
Het schoonst vertolkten in hun poezij,
Van wie zoo vaak mijn dorre zielehei
Wat frisschen levensregen mocht ontvangen.
De klanken van hun dichter-symphonie
Zijn ongevoeld voorbij mijn ziel gevaren,
En alles bleek me valschheid en gebaren.
't Is alles vreernd al wat ik lees of zie :
Hun schoonheid rtoch hun kracht kan mij verblijden
Want grooter dan hun smarten is mijn lijden.

IV
Ik heb mijn jeugd zoo schoon niet mogen groeten
Als gouden sterreflonkren in den nacht,
Noch levenszwanger als een lente-kracht,
Noch blij als zang-beluste kinderstoeten.
Ik heb haar willen trappen met de voeten :
Zij gaf me niet hetgeen ik had verwacht.
Bekomt mijn hart dan nooit wat het betracht?
Zal 't eeuwig dan met droomen leven moeten?
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Uw levenswet begrijp ik, o mijn God
Ons koninklijke ziel is groot gebleven
En hijgt naar groot geluk in machtloos streven.
Een droef begeeren is ons aardsche lot.
Na de aardsche hoop zal God ons Neil verleenen.
Uit christen tranen groeien edelsteenen.
GABRIRL VERBORGHT.
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HERFST-GEDICHT

Gelijk een meisje in rossen najaars-tuin
Schril-ruischend door de bruine blaren loopt,
En, zich sorns bukkend, tot eon schaamle schoof
De rare groene blaren samen-knoopt.
Zoo waren wij ter lange levens-laan
Waar vele boornen reeds ontbladerd staan
Van al d'Erinneringen, die gestrooid
Langs weeke wegen, kallem sterven gaan...
En klagend glijdt ons pijnlijk-strakke blik
Een laatste refs ten gronde — laatste zoen
VOor 't droevig-dralend afscheids-uur — en tuurt...
Helaas, hoe weinig blaren bleven groen !...
KAREL, DE STREVER.
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HALFMEERT .44e- .14e' .44v

't Was zoo rand vier uren in den achternoen, kort vOor
halfmeert, toen Lemmeken van den schoolmeester, het fijn,
lipsig Lemmeken, een kadebberken van een jaar of tien,
met bestoven kleeren en zijn buiksken vol honger, het nieuw,
steenen huis verliet, dat zijn vader onder aan den omdraai
van de straat gezet had en dat na eenen dag of eenig moest
betrokken worden. In Helsloo was wel een school achter de
kerk, maar daar was geen woning voor den meester aan
vast en deze had ten lange lesten, moe van het eene huis na
het andere te bewonen, met zijn spaarcenten een lapje
grond gekocht en er een eigen huis op gezet.
Wat Lemmeke daar zoo recht gezien had, moest hij
dadelijk aan vader en moeder zeggen : Ruut was zat en had
een zwaren kruiwagen aan 't poortje willen invoeren, maar
met zijn zatte kuren was hij tegen het muurken gebotst,
waardoor hij een heele schuit brikken afgestooten had, zeker
eenen halven meter breed. Ze lagen daar in den drabbel en
de metser had gezegd dat het maar moeilijk zou te herstellen zijn.
Drinken deed de knecht nochtans zelden of nooit. Hij
mOcht hem wel, dat wel, maar hij was gierig, en zoo hij bij
toeval een paar druppels klaren aanvaardde, dan begost hij
stiffens met de oogen te pimpelen en te pitsen, verbijsterd,
onnoozel, zat. Nooit deed hij mee met de metsers of de
brikkenbakkers, als die bijeenlegden om een flesch te
halen of alike halfuren « In de Staar » gingen zitten. Hij
hielp varen, zagen, lossen en laden, werkte hem de riemen
Lipsig- : slim. — Zoo recht : zoo even. — Schuit : brok. —
Te pimpelen : te trekken. — Alik : gansch.
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van zijn klompen en de knoopen van zijn broek af, droeg en
verdroeg gelijk eenen muilezel, hetgeen menige mensch verbaasd deed opkijken van dien fassen, dien errnen foddeleer.
Lachenteerend keek hij somwijlen aan de venster van het
kamerken in, dat spoedig het zijne wezen zou, waar zijn
kist in den hoek zou staan en waar hij 's nachts de koe niet
meer zou hooren kuirnen, gelijk boven in 't oude huis, en
waar de ratten niet meer piepend en vechtend over zijn
schoueren zouen loopen.
Misschien hield hij de oogen ander 't werk ook wel een
beetje beter open als naar gewoonte, omdat Lemmeke altijd
bij of omtrent hem was, want het jongsken rnocht 's morgens
en 's noens wat te laat komen in de school, luisterde alles af
wat daar aan den bouw gezegd werd, telde dagelijks de natte
brikken, eenmaal in de lengte en eenmaal in de breedte, en
dan haalde het zijn boeksken en zijn potlood uit voor 't getal
uit te rekenen. En als de metsers met hun blinkende en
klinkende troffelkes op de stelling stonden, kledderde het
hen onverschrokken na, ging met de handen in de maal
nevens hen staan, float een liedje tusschen de tanden, gaf
een woordje uitleg waar het noodig was, — want het had het
plan zelf met den meester helpen teekenen, — of brokkelde
links en rechts kleine kepselingen tusschen de voegen in,
hetgeen de muren steviger maakt, had het hooren zeggen.
Meer dan eens wilden de mannen den kleinen inspecteur
voor den gek houen of naar de knikkerbaan schikken, maar
Lemmeke gebaarde of het niets hoorde en Hoot en foefelde
maar voort, maar voort, altijd een oogsken in 't zeil.
Nat moeder nu met Ruut zou moeten doen, dat vroeg
Lemmeken in zijn eigen ook. Zij was op den knecht gebeten,
dat wilt het, en zei altijd dat ze een meid moest hebben,
omdat er te veel werk in huis was. Verschillende keeren had
ze veerdig gestaan om hem weg te zenden, maar alle keeren
had ze heur weer laten bekallen. Met halfmeert moest hij
jaarlijks opnieuw gehuurd warden, dat was de gewoonte
zoo : ze deed het nooit, denkende dat hij wel van zelf zou
Fassen : sukkelaar. — Foddeleer : id. — Lachenteerend :
lachend. — Kuimen : zuchten.
Maal zak.
Kepselingen :
brokjes.
Foefelde : werkte.
Bekallen : bepraten.
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optrekken. Maar het postken bij den meester moest hem
aanstaan, hij moest er de krib naar zijnen tand vinden, en
al kreeg hij geenen meerpenning, toch bleef hij iederen keer
door. Hem in 't zweet werken, dat was zijn gewoonte niet
en dat kost hij, och erm, ook niet : 't was altijd een karmakkelijk kerelke geweest,met een bleek gezichtje,kleine,zwakke
oogskes, en in 't begin vroeg hij zelfs den diksten tijd een
glas melk om te drinken in plaats van koffie of thee. De
keuken van moeder Liebrechts had hem echter deugd gedaan, dat kosten de menschen met een half oog zien, want
hij was heel herworden, had vleesch in den hals gekregen
en zijn kopken begost te blozen gelijk dat van eenen haan.Om
vonkelhout te houwen was hij goed, evenals om de koe na te
gaan, — de meester hield een koe, — om een klats eerdappelen te halen of zoo, stillelkes-aan, wat voort te tommelen, geef ons heden ons dagelijksch brood. Den avond krijgen, dat, dat scheen zijn opperste verlangen !
Kreeg had Lemmeken het gebeurde aan moeder verteld
of deze zette den ketel dal, dien ze in de hand had, en begost
uit te varen. Dat moest nu eindelijk genoeg zijn, de maat
was vol ! Gij zoudt op hem moeten passen gelijk op een klein
kind, gij zoudt het hem heelemaal moeten knabbelen wat ge
wenscht ! Hij weet van toeten nod) van blazen en als gij hem
iets zegt, bekijkt hij u nog met scheele oogen of antwoordt
u averecht, de noeten, de klavati !
— 1k kan alles niet gelijk doen ! had hij heur nog onlangs toegesnauwd.
Wat later was het gew-eest :
- Alweer eenen klomp den hals gebroken ! De helsche duvel moest dien nieuwen bouw het onderste boven
slaan!
In den winter had hij op zekeren keer verschrikkelijk
gelamenteerd van de kou op het raapveld, terwijl hij groen
moest reupen met de vrouw, die heur handen in een ouwe
zok had gestoken.
Diksten : meesten. — Vonkelhout
Karmakkelijk : flauw.
Kreeg : pas. — Dal :
stoofhout.
Tommelen : stil werken.
ReuGroen : raper.
neer. — Noeten, klavati : dommerik.
pen : trekken.
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— Alla maar! had deze geboden. Geenen tijd verloren !
- Gij hebt goed kallen, gij ! had hij tegengegrommeld!
Gij hebt ook een vod aan uw pooten !
Dat dat was moeder op het hart blijven liggen. Sinds
dien dag kost ze hem niet meer luchten. Ze waren zoo goed
geweest van hem op te nemen, ze gaven hem genadebrood
cm zoo te zeggen, en dan zulke woorden voor danke-zeer
neen, dat kost bij geens geschieden meer blijven
duren,
Nu weer dat ongeval aan 't nieuw huis,— wat meende de
soekses wel ? Eenen heelen hoop scha, de metsers misschien
Diet meer kunnen krijgen en dan later zou het nog altijd
zichtbaar blijven; nog na jaren zouen de lui zeggen :
Kijk,daar is Ruut met den kruiwagen tegengeloopen!
En ook moeder was van de jongsten al niet meer : heur
iinksch been begost pijn te doen, ze had genoeg geloo pen en
gespookt in heur Leven, en daar ze geen meisken had, — Lemmeke was een eenig kind, — werd het hoogtijd dat ze hulp
kreeg van een maagd, van een flinke, suffisante maagd, die
handen aan 't lijf had en niet voor een klein beetje verveerd
was. Heer God van genade! Eon verschgekalfde koe hebben,
eenen stal vol vette verkens, nagaan of de school dagelijks
in orde was, nu weer naar 't veld, dan naar den winkel, dan
hij den pot, op twintig plckken gelijk, niet weten war eerst te
doen, en moeder-ziel-alleen voor al dat eeuwetig werk staan !
geen mensch op den heelen wereld kon dat goed maken ! Werken deed ze geerne, van jongsaf had ze de handen
volgehad, maar dat ging over zijn hout en als ze eens in 't
nieuw huis zou wonen, zou het nog erger zijn : alles op zijn
plaats zetten, eenen hof aanleggen, eenen verkensboomgaard (loon maken, schuren, wasschen !...
Kort en goed, besliste ze met de handen in de zijen.
ik doen mijnen voorschoot aan en g-a het meisken van Huiske-Betje huren : dat is er eene die mij aanstaat.
De meester sprak heur niet tegen. Hij had al wel eens
•mcenen te zeggen, dat Runt ook maar twaalf stukken in 't
jar won, dat hij de lui van de buitenkanten altijd wist woKalien : praten.
wroet.

: meld.

Soekses : sukkelaar. — Gespookt : geEe-uwetig : ecu-wig, veel.
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nen, als er een land moest gemeten -warden, dat de stoof in
de school blonk gelijk een Spiegel en dat de vloer er altijd net
geschrobd was, — maar hij herinnerde hem dat het niet
goed was zijn Roza tegen te spreken en dat hij heur, in de
twee of drij bitsige woordewisselingen, die de bouw van het
nieuw huis, och erme, bij hen verwekt had, telkens het leste
woord had moeten laten. Eens had ze hem zelfs bedreigd,
— hij wilde dit en zij wilde dat, — ja, bedreigd van hem in
't pardel te laten en het dorp met Lemmeken uit te loopen,
naar heur oudste zuster toe, die in Sint Huibrecht onderwegen Tongeren woonde.
Gemeenlijk zei ze nochtans, misschien ook wel om
hem te plagen :
Ik ben het die het werk hier doe, maar 't is de meester die beveelt.
De meester was een van de Liebrechtsen, geboortig van
het dorp zelf, hoogopgeschoten en bleek, liep den heelen
dag met de gazet in de hand, zelfs als hij de koe naar de
wei moest drijven, en hij hield hem weinig met huiselijke
taken onleeg. Wat zijn vrouw deed, was wel gedaan. Eenen
stoeren wil had hij nooit gehad, zoomin in huis als in de
school, waar hij graag een pijpke rookte, en als er maar niet
gekeven en geschabijnd werd, dan was hij op zijnen zet.
Als zijn Rozalien over den knecht klaagde, luisterde hij den
halven tijd niet of vergenoegde hem met te herhalen :
— 't Is zijn leven niet meer gebeurd !
Waarop Lemmeke dikwijls vervolgde, omdat het hem
dat menige keeren had hooren zeggen :
Als in den ouwen tijd nog eens !
Hij hoorde wel aan den kal van zijn vrouw dat zij het
meende wat ze zei en hij duwde zijn groote gazet op den
iessenaar dal, veerdig om te luisteren naar hetgeen uit
heuren mond zou komen. En daar kwam labentig veel nit
heuren mond, alles wat ze sedert maanden in heur hart
tegen den knecht had laten samenzuren.
— We zijn gek geweest van hem in huis gepakt te hebben, dat weet gij ook : zij hadden het ons op voorhand geGeschaHardel : in steek. — Gemeenlijk : gewoonlijk.
Kal : praat. -- Labentig : verschrikkelijk.
bijnd : gevit.
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zeid. Bij Merk op de Hoogplank had hij gediend als vatsjee :
ze waren hem seffens moe. « Hij is geen rotte mispel weerd! »
zei Merk en Merk had gelijk. 't Is krek voor uw school en
omdat ik geen ruzie wil maken, dat ik ja gezeid heb, wi gij
op dien regendag met hem aangelamd kwaamt. En dat duurt
nu al acht jaar ! Het werk maar half gedaan ! Met niets kan
hij voorweerts! Daarbij, hij heeft geen verstand van hovenieren, hij antwoordt niet als ik hem roep, is kwaad wi eenen
hond als hij alle zes maanden eene nieuw broek moet koopen, hij eet bijkans een vierdeel brood in eenen keer op,
en gij, meester, gij hebt het zelf over eenen toer gezegd :
zijn voeten stinken als hij aan tafel zit.
De meester nam zijnen bril af, ademde eens over de
glazen en, terwijl hij ze met zijnen frak afdroogde, keek hij
knikkenteerend naar zijn vrouw, alsof hij met heur instemmen wou :
- Hij moet voort !
Waarna hij zich omdraaide om in den koolbak te
spijen en grommelde, zijn eerste woorden het achterste voor
zeggende :
— Voort moet hij !
In zijn eigen dacht hij, dat hij zich wel zou wachten
heur te zegg-en, dat hij hem, ondanks die opsomming en
ondanks alles, liever zou behouen.
— En dan, wat hebben wij aan zoo eenen knecht ? beet
de vrouw voort. In den wintertijd moeten wij nog eenen
man bijhebben voor de schuur uit te dorschen en wanneer
wij eenen anderen durven vragen dan zijnen ta, den ouwen,
dronken Vandoren, dan zijn het nog zoere gezichten op den
hoop toe! En dien leelijken Vandoren, eenen kerel dien
de kinderen naroepen op straat, die 's Zondags nooit uit de
vroegmis naar huis gaat, eenen vechter in zijnen tijd daarbij,
die in de grachten en de klavervelden sliep ! 't Is waar dat hij
eenen fijnen werkman is, dat hij ovens kan kienen en boomen kan jagen en kan hoven vreeen zoo goed als de beste.
Vastjee : vacher.
Krek : juist.
Wi : toen.
Aangelamd : aangeslenterd. — Toer : tijd. — Spijen : spuwen. — Ta :
vader. — Klenen : plakken. — Jagen : sleunen.
Vreeen : de
hag-en dichtmaken.
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Is hij bij Runt, dan, ja, dan is alles te goei; dan is Ruut voor
een amerij in zijnen schik ! Natuurlijk omdat den ouwen
alles voor hem doet, alle moeilijk werk voor hem verricht,
terwijl hij, hij, met zijn kin op zijn vlegelsgeerd kan rusten
of aan zijn broek kan trekken, lachenteerend, rookenteerend,
ja, rookenteerend, want ze hebben altijd, ondanks ons verbod, allebei een pijp in de schuur aan — en dat den heelen
godsgenadigen tij(-1! Vandoren is zijn vader, goed, en dat
hij zijn kinderen geerne ziet, daar zal ik niets van zeggen.
« Ik houd zooveel van de mijne, is zijn woord, als de keuning van de zijne ! » Maar dien grooten Ruut nog zoo ontzien, hem aanmoedigen in zijn luie manieren, hem komen
bederven onder ons oogen, kijk, als ik dat allemaal aanzie,
dan zou ik nit mijn vel vliegen van gift!
— 't Is zijn leven niet meer geschied ! prakkezenterde de
meester met toonlooze stem, ziende dat zijn wederhelft
omhoogging als boekweitdeeg.
Ja, ja, gij hebt goed zeggen « 't Is in zijn leven niet
meer geschied ! » omdat gij er niet met de schenen voor zit
wi ik. Maar verleden zomer, meester, hebt gij hem nochtans
ook honderd uren eweggewenscht, dat weet ge nog wel ! De
tarwe moest opgestoken worden en hij stond boven op de
kar, daar, in de schuurwinkel, terwijl Lemmeken het peerd
vasthield. Ineens komt hij lammenteerend de ladder afgeborteld en roept : « Ik steek geen schooven op ! Ik kan niet ! »
En hij liep den koestal in naar zijn bed toe. Gij hebt u
kwaad gemaakt, gij hebt de gazet dalgegooid, en hebt hem
kletsen aan zijn ooren gegeven en toch, toch hebt gij uwen
flemperd kunnen uitspelen en in de handen kunnen spuwen :
anders was de tarwe heden ten dage nog niet op heur plaats !
En dat eenen man wi gij, meester, die het werken niet gewend zijt, die altijd iets wi eenen halven heer geweest zijt !
— 't Is zijn dagen ...! schuddekopte de groote, magere
man voort, belust om een Bind aan dien stortvloed van
woorden te zien en het gloeiroode kopke van zijn vrouw
weer tot kalmer uitdrukking te doen komen.
Amerij : oogenblik. — Vlegelsgeerd : vlegelstok. — Gift :
toorn.
Prakkezenterde : overwoog. — Afgeborreld haastig
afgeloopen.
Flemperd : frak. — Wi : gelijk.
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— Als in den ouwen tijd nog eens, kuchte Lemmeke
voort, dat moeder gelijk gaf en Ruut dadelijk het gat van
den timmerman hadde willen zien uittrekken.
— Zegt wat ge wilt, meester, maar langer künnen wij
hem niet meer houen! herbegost de vrouw.
— 't Is waar, Rozelien, langer kiinnen wij hem niet
meer houen, echode de zachtzinnige huisvader, die dagelijks
met trouwer aandacht het spreekwoord poogde na te leven :
« Wat de vrouw zegt, moet ook de man zeggen. »
Hij wilde nochtans een vraagske stellen :
— En als hij het dan te weten komt ?
Wat ?
— Dat ge een maagd gehuurd hebt?
— Welnu, dat ik een maagd gehuurd heb ?
- Dat zal natuurlijk seffens het dorp rond zijn.
— En dan ?
— Zoo hij dan eens van stonden of doortrok en ons in
steek liet? Dan zitten we zonder knecht en dat met al dat
werk !
— Dat zal niet gebeuren, meester, tot den lesten dag
toe blijft hij hier. Ik ken hem. Voor de verhuizing wordt
een speetverken geslacht en een oven vlaai gebakken, daar
heeft hij zijnen tand al op geslepen, — en misschien zullen
wij de gendarmen nog moeten roepen voor hem de deur uit
te krijgen !
— Alla, des te beter!
Dat wooed « gendarmen » had Lemmeken doen lachen
en bibbelen te gelijk. Sinds eenen dag of tien had het ook
nog een eiken te schellen met Ruut.
De schepen had zijn deur laten verven en daarop
had het menneke met eenen misschien zonder
groot kwaad te meenen — allerlei strepen en krabbelingen getrokken. Ruut alleen kost het gezien hebben,
meende het, omdat hij op dat oogenblik de school aan 't
uitborstelen was. 's Anderendaags kwam de schepen opspelen bij den meester en kalde van de gendarmen te gaan
halen. De dader bleef onbekend. Maar op eenen zekeren
keer vielen de vermoedens van den onderwijzer op zijnen
Speetverken : speenvarken.

Bibbelen : bibberen.
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zoon en wi hij deze hardnekkig hoorde loochenen, sprak hij
hij hem toe, met den vinger dreigend : « Lemmeken, kind, ik
zal het u eens vragen als gij gebiecht zijt ! n Wit als krijt
rnoest het kind bij die woorden geworden zijn en dadelijk
bekende het zijn fout. Slaag had het niet gekregen en
ook de gendarmen waren hem niet komen halen, waren hem
niet aan den staart van hun paarden komen binden. Maar
in zijn eigen hoorde het een stem herhalen : c 't Is Ruut die
u verraden heeft ! » Met zekerheid kost het dat niet zeggen,
want nooit was Ruut een klapper geweest ; menigen keer
had hij zelfs zijn kleeren gelapt als het ze gescheurd had met
kersen te stelen of vogelen uit te halen, want Ruut was krek
op zijn eigen en kost lappen en stoppen gelijk een wijf.
Toen het kind nu plotseling al dat kwaad op den kop
van den knecht hoorde neerrollen, wou het niet langer meer
nadenken over de zaak en besloot met een vaste overtuiging :
Hij is het geweest !
En toen moeder heur muts opzette en vroeg of het jongske wist waar het huiske van Betje Doomen stond, langs den
ijzerweg ergens, — Lemmeke kende het dorp, dat niet van
de kleinste was, beter als zij, — was het seffens veerdig om
mee te gaan.
't Is daar waar ze lelekes plukken voor de processie,
riep het vroolijk uit, terwijl het naar den kant van het
Hugelbosch uitwees.
Moeder knoopte een paar schoenen met de startelen
aaneen, want ze wou onderwegen effekes inloopen bij Idaken
in 't Hombroek, heur ouwe vriendin, die of en toe ten
heurent soep kwam koken voor den meester en wier man
schoenlapper was, Ze gooide Lemmeke de schoenen over
den schouwer, ging grommelend voor den spiegel staan,
trok de bengels van heur muts onder de kin bijeen, pakte het
kind bij de hand en ging door den schuurwinkel en den hof
uit.
Seffens waren ze in 't veld, dat al schoon groen stond,
ondanks de kil-vochtige schoeren van den Meert. Op den
berg gekomen, hield het jongsken de hand boven zijn oogen
Krek : net. — Lelekes : leliekes. — Startelen : linten. -Bengels : linten.
Schoeren : vlagen.
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om te zien of het weer tot in de Kempen kost kijken en of
het dat wit huis weer zou vinden, dat daar zoo heel alleen
op de hei stood. Maar de locht was toe en de heuvelige kiln
stak vol dikken rook.
Schoen-Jannesken zat op zijn laag stoelken, toen ze
binnenkwamen, en het was omgeven door een halfdonkele
schemering en eenen aangenamen geur van leer en peek.
Het keek sprakeloos op door zijnen grooten bril. Maar
Idaken kwam seffens bij en teen ze de schoenen getoond en
dalgegooid hadden, leidde het hen een zijkamerken in om
hun jets te presenteeren. Maar ze wilden niets aannemen.
Moeder was maar eens ingekomen om te zeggen dat
ze een maagd ging huren. Dat scheen Idaken niet erg aan
te staan.
Wat ge nit zegt ! was heur eerste woord.
Zeker begreep het vrouwtje dat het zelf daarmee uitgedaan zou zijn bij den meester, terwijl er dan geen reden meer
zou bestaan, om heur nu en dan nog te vragen. En ze
kwam zoo gaarne naar 't dorp, och Gottekes, zoo gaarne, al
was het maar om wat te kallen met de vrouw. Ze was van
goei Iui, Idaken,die vroeger op een groote winning gewoond
hadden maar arm geworden waren en, ofschoon daar altijd
lets droevigs, jets sleepachtigs in heur stem gebleven was,
scheen ze weer heel en gansch te herleven, als ze in 't huis
van heur vriendin mocht rondloopen, het linnen mocht helpen strijken en bijzonder als ze soep voor den meester mocht
koken.
Ze bukte voorover, terwijl moeder kalde, de lippen
toegesloten, en Lemmeke meende te bemerken dat heur
neus stillekes omhoogging. Ze sloeg de handen ineen, ze
riep wel eens : « Godmensch in den hemel toch ! » maar
ze voorspelde dat moeder misschien heur besluit wel hadde
kunnen betreuren. Ze wist allerlei goed van Ruut te vertellen,
dat de waarheid was, de zuivere waarheid, en waaraan
niemand in de raboelje had gedacht.
Hij was 's morgens vroeg uit zijn bed, hij kost vrouwluiwerk zoo goed als mannenwerk en in de leste dagen had
hij hem labendig fel geweerd. Voor het mest uit den stal te
Uitgedaan aan de deur geleid.

Raboelje : verwarring.
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trekken, voor den hof te beren en de verkens te voeieren
was daar geen gelijk hij ! Kom, hij deed alles wat maar
naam had, alles wat hem maar gekommandeerd werd.
- Ja, als ge er hem op stoot ! meende moeder te moeten
bemerken.
- Ik zal niet beweren dat ge ongelijk hebt, vrouw
Liebrechts, maar op zijn gedrag, bij voorbeeld, is toch niets
te zeggen : hij rookt 's Zondags een pijpken, gaat een
glaasken drinken waar hij kal vindt en is altijd op zijn uren
thuis. Daarbij, al drinkt zijnen to een beetje, hij is van
braaf y olk, waar ik nooit jets contrarie van gehoord heb, en
ge kunt den jongen eerlijk rond u betrouwen, krek of hij
eigen was. Nooit vertelt hij slechten praat, en dat is veel
waard waar kinderen zijn ! Hij kan zwijgen als hij jets hoort
en ik geloof niet dat daar van zijn leven een woord door hem
het huis uitgegaan is. Waar zoudt ge dat allemaal bijeen vinden ? En dat voor zoo weinig geld, Rozalien ? Ge moet
niet vergeten dat het allewijl niet meer gaat wi in vroeger jaren : daar zijn geen knechten of meiden meer te krijgen !
Jawel, die van Huiskes-Betje zou gaarne komen, ik
weet het, ze heeft het gezeid.
— Een sterk vrouwmensch inderdaad en waar gij veel
hulp zult van hebben. Maar ge moet ook eens zien naar de
manieren, naar de ouwers, naar den goeien naam...
- Idaken, we zijn heel ons leven kameraden geweest :
zoo ge iets weet over heur, dan moet ge 't mij zeggen.
— Neen, kwaad kallen van de lui, dat doe ik niet.
Geenen mensch moet voor een cent scha lijen door mij.
Alleen wat ik gezien heb, durf ik zeggen. En dit heb ik
gezien, dit. Ze was verleden jaar eens de koe aan 't hoeden
langs de Groenstraat, berrevoets in heur klompen, zij en
nog twee, drij ander kwaaimeiskes van heuren kant. Wi ze
aan 't klaverstuk van Janneke Moens kwamen, een arm
menschken wi ge weet, leidde ze heur koe dweers erdoor
heel] voor ze zat te laten Brazen. « Foei ! Foei ! Foei ! o
riepen de ander meiskes, maar ze wenkte hun onverlegen
met den koestek toe en wi ze niet wouen of niet dorsten
volgen, zette zij er eenen fermen vloek op ! Dat, dat heb ik
gehoord en gezien. Een kleinigheid, zult gij zeggen. En
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toch, het toont wat ze is en wi ze bestaat : geenen schrik,
geen respect, geen...
Moeder stond op.
— Ba, de zaken zijn nu zoo wijd, sprak ze. En Ruut
moet tech de deur uit. Ik ga eens gauw zien, eer het avond
is. Misschien dat ze mij beter aanstaat. Korn, Lemmeken.
En ze stapte weer het geurig kamerken van het schoonmenneken door, kwam op de geelgekalkte neren, waar de
hennen aan een gat uitliepen, zei aan het kind dat het de
voeten moest oplichten om niet over het drempelhout te
vallen, en daalde, na nog eens op het « ik wensch het u » van
heur vriendin geantwoord te hebben, het groen-grazige
bergsken af.
Ginds lag het Hugelbosch, op den zijkant van een ander bergsken : daar was het dat de trein achterom liep en
dat ze moeten zijn.
Moeder maa.kte gerucht met heur lipped, krek alsof ze
in heur eigen kalde, hetgeen Lemmeke af en toe naar heuren
mond deed opkijken, maar het hoorde er geenen klank uitkomen. Van zelf begost het kind na te denken over hetgeen
Idaken gezeid had en maar zelden werd het gestoord door
een lachend veldbloemeken of een pinkend veugelken,
al was de opgang reeds in 't land. Idaken was een moeial,
dat moist iedereen, en Lemmeke zag heur scherpe neus doorgaans ten zijnent niet gaarne binnen komen; verlekkerd was
het ook nooit op de vleeschsoep geweest,die zij kookte,omdat
ze er altijd een pootwortel in deed. Maar dezen keer moest
het in zijn eigen zeggen dat ze gelijk had, dat er nog wel
meer redenen bestonden om Ruut te verdedigen. 't Was
verloren moeite, dat begreep het, want als moeder eens A.
gezeid had, dan zeide ze ook B ; maar toch, Ruut had zijn hoedanigheden, zijn verdiensten, was de eerste de beste niet.
De erme weuten vlocht hem de vingeren aan stukken om
klakken en klazoren te maken, waarmee Lemmeken zijn kameraden dan in den beemd kost gaan kreten. Met zijn schup
stak hij takken van de oude wilgenkoppen af en met zijn
verenknijp, altijd even scherp gehouen, sneed hij er de
Neren : gang. — Pinkend : tjilpend. — Opgang : lente. —
Poot : peen. — weuten drommel. Klazoren : zweepeindjes.
— Knijp lierenaar.
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schoonste fluiten uit, de eerie met een schuifken, de andere
met vijf, zes gaten in. Ook uit de holle stelen van de koemuil kon hij fluiten maken, waarop hij het jongsken zelfs
het langgerekt holi-olo van de Limburgsche koeheerden had
leeren spelen. 's Zondags knikker0e hij met hem in zijn
hemdmouwen voor de deur, totdat de hoogmis aanging, en
in de winter kookte hij lijm in een penneken om hem boekvinken en rietmusschen te laten vangen. Bij het bouwen van
het nieuw geleeg had hij zorgvuldig planken en treven uitgespaard om een duivenhuis te maken, al had de meester
met strengheid gedreigd : « Wij houen geen duiven meer !
Ruut en Lemmeke waren altijd de beste kameraden geweest. Alleen dat verf-afkrabben had hen een beetje van elkaar verwijderd. Ten anderen, de goedzakkige knecht
schaterde en speelde met het kind, beminde het gelijk een
oudste broer of een pe,ternonk zou doen_, deed het bibbelen door zijn verhalen over heksen en spoken, liet het op zijn
knieen kruipen en aan zijn pijp trekken en ging na den noen
met hem in het gras rollen achter het huis of « broodje
schieten » op den hooitas. Zeker was het knaapje minder
onleeg met de lessen, die het in de school of den catechismus
hoorde, als met hetgeen het leerde in zijnen vrijen en blijen
omgang met den ouwen, goeien Ruut.
Lemmeke wist nochtans ook dat de kinderen alleenlijk
meester zijn achter den bezemstok en dat het kortelings een
maagd achter de stoof zou zien zitten.
Op de knieen van een vrouwmensch kledderen, neen,
dat zou het in alle geval niet doen, gaar niet, en zijn kleine
vriendjes zouen ook maar weinig aangelokt zijn om naar
zijn huis te komen. Misschien zou ze met den bal of de koord
willen spelen, maar daar was het jongsken niet voor.
Toen moeder, bij 't verlaten der Rietbeemden, een toet
hoorde blazen, bleef ze staan.
Ja, daar is het, kijk ! sprak het kind, terwiji het den
vinger naar een klein roodsteenen huizeken uitstak, waar
een oud wijfken met eenen blinkenden hoed en een waaiend
vaanken aan de schuif stond.
Koeiheerd : koeiwachter. —
Koemuil : holstammig kruid.
Broodje schie13oekvinken : botvinken. — Treven : liepers.
ten een kinderspel.
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De trein reed het wijfken dampend voorbij en het wijfken draaide aan een windas, waardoor de schuiven langzaam
opengingen. Daarna verdween het in het deurken, niet
grooter, zoudt ge gezegd hebben, als een vlieg.
Lemmeke stapte wakker door aan moeders hand en toen
het korterbij kwam, hoorde het dat daar halvelingen ruzie
van binnen in 't huizeken gemaakt werd en dat twee scherpe
vrouwluistemmen tegeneen aan 't denen waren. Het meende
zelfs de woorden « Loop aan! Doe het zelf ! » te verstaan,
gevolgd van een Waalschachtig woord en daarna van eenen
gekken schaterlach.
Het bezag zijn moeder en wist niet hoe het hem had.
Toen ze binnentraden, was alles stil.
Een klein kamerken, niet grooter als een geitenstalleken,
waar de meubelkes tegeneen aan stonden, waar bijkans geen
locht was om te ademen, waar de hennen krekelend en
hakkend onder de tafel liepen en waar een spookachtig,
houtmager wijfken aan den eenen muur eerdappelen zat te
schellen, krek een ding gelijk er een in dat zeggenboeksken van Sinterklaas geschilderd stond — terwijl aan den
anderen kant een jong meisken, met staalharde oogen en
rosachtige, ongekamde haarvlesters een ronkende kat op den
schoot hield, die twee, drij leelijke brandplekken op den rug
vertoonde.
— Dat is ze ! was Lemmekes eerste gedachte.
- Wat een holster ! Wat een zoermoets ! voegde het er
bij en het zag dat ze den mond scheurwijd opentrok, terwij1
ze moeder deed binnenkomen, zonder opstaan nochtans of
heur eenen stoel aan te bieden, maar het oudje droogde
de handen of en verzocht moeder te gaan zitten.
Terwijl de eerste woorden gewisseld werden over het
weer en het veld, liet het menn eke zijn oogskes rondgaan en
zag dat de blinkend lederen hoed en de vaan aan den
muur hingen en dat er lange strooispieren op de eerde lagen.
Op de tafel stond een kom met witten fluiterkees, zeker
kees van de geit, dacht het, die jammerlijk blaatte aan de
Denen : twisten. Krekelend : kakelend. Zeggen : sagen. — Viesters : klissen. — Holster : lomp vrouwmensch. —
Spier : halm. — Fluiterkees : in Vlaanderen : klonterkaas.

402

HALFMEERT

deur, het geen de deerne met grammoedige stem deed roepen:
— Houd de muil, leelijke heks !
Pas had zij moeders voorstel gehoord, of ze stiet de
kat van heuren schoot af, sloeg de beenen overeen en vroeg
haastig, terwijl ze met den bovensten blooten voet in heuren
geler. klomp speelde :
— Zeg, in 't dorp is zeker veel plezier ?
Waarop moeder meende te moeten antwoorden dat er
ten heurent vooral veel werk zou zijn. Maar ze luisterde
niet en kalde maar hartstik door :
— Hier wonen wij krek wi de boschuilen. Op heel een
jaar zien wij niet eens eenen mensch, — als in den herfst,
bij het opengaan van de jacht, en kijk, hadden wij niet van
tijd tot tijd een boerenkermis of een foor in Tongeren, 't was
genadig voor naar Amerika te trekken !
Zoo wijd zou ze nu niet moeten gaan, dat viel krek
mee, als ze maar een akkoord kosten krijgen voor de huur
en als de boer van de Zeven Bonders, die hun beet- en
eerdappelland gaf, voor werk gaf wel te verstaan, maar
heur handen niet vandoen had.
En ze stak heur handen uit, die donkelrood waren en
lange, vuilzwarte strepen vertoonden, kringelekrangelend
voortloopend op heur naakte ermen, zoo docht het Lemmeken, maar daarna zag het dat het aderen moesten zijn, die
dik en rond als koorden op heur vleesch lagen.
Moeder keek er ook naar en had denkelijk geen moeite
om het oud wijf ken te gelooven, toen het met heuren tandeloozen mond en heur dooreenloopende brabbelwoorden op
de sterkte van heur dochter stofte, die met den kruiwagen
kost varen gelijk een man, die zelfs niet graulde om te
zichten of te maaien en die de schoonste verkens mastte van
't heele dorp.
- Zou het echter geen leeg pateel zijn ? vroeg ze in
heur eigen en ook over heur vranke taal en heur ruisbuizige
manieren bleek zij minder tevreden. Hoort, terwiji ze heur
verduutschte wat ze in 't dorp zou moeten doen, wordt ze
knak onderbroken door de vraag :
Hartstik : volop.
Graulde vreesde.
Ruisbuizig- : wild. — Knak : op eens.

Pateel : luidop.
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— Is 't waar dat de meester zoo nen aardigen is ?
Waarop zij natuurlijk het antwoord schuldig bleef.
- Ze zeggen dat hij altijd met de gazet in 't veld loopt,
dat hij somwijlen op eenen heelen dag geen woord spreekt
en dat hij het zoo bijzonder lekker gewend is. Alla, 't is
waarschijnlijk maar kal van de lui, des te betel-. Ten anderen,
ik ben nog al goed van aannemen en zal misschien nog
Fransch in uw huis kunnen leeren !
Hetgeen vrouw Liebrechts, die zelf geen Fransch met
heuren man had kunnen leeren, eenen glimlach om den
mond trek, alsof ze wilde verklaren :
- Daarvoor ziet ge or veel te lump uit !
Lemmeken had niets dan slechte indrukken van zijn
bezoek bekomen, al had het meisken hem hazelnootjes
gegeven, hazelnootjes hadden ze 't heele jaar door, — en
het veronderstelde dat moeder in hetzelfde geval moest
verkeeren als bet. Maar deze had het voortschikken van
Ruut onherroepelijk besloten, want ze begost vriendelijk
met het oud menschken te kallen, dat heuren eersten paschen
nog met heur moeder had gehouen, heur eigen moeder,
lange jaren geleden.
De huur weal hesproken en nadat moeder eenen halveri
frank per maand had afgepingeld, legde ze een stuk van vijf
frank, den zoogezegden meerpenning, op den hock van de
tafel, maar die zou heur eerlijk teruggebracht worden in
geval dat de pachter van de Zeven Bonders hun zijn toestemming onthield, — want wat is een erme mensch zonder
beet- of eerdappelland, niewaar ?
Het begost al in te donkelen,toen Lemmeken en moeder
het onaangenaam riekend huizeken verlieten en ze moesten
zich spoeien om niet te laat te komen in 't lof.
— Nu heb ik nog verg-eten te vragen hoe ze heet, dacht
het menneken in zijn eigen, toen het de hazelnoten begost to
kraken, maar de eerste was al een kwaaie.
Somwijlen stampte het tegen eenen klod, alsof het
zeggen WOU :
— \Vi begeert moeder in Gods naam zoo iets in huis !

.Afgepingeld afgedongen. — Klod : aardkluit.
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Zoo een leelijke schronk ! Zoo eenen vuilen ransel !...
Alweer een kwaaie noot !
Moeder scheen zelf behoefte te gevoelen om heur te
overtuigen dat ze geen gekke streek gedaan had, want ze
begost met het kind te redeneeren :
— 't Is een sterke : die zal nog al jets afdoen ! Ze zal
even goed voor buiten als voor binnen het huis zijn ! En de
schoolkinderen, de astranteriken, zullen niets meer durven
vuil maken. Beleefde manieren heeft ze niet, doch Ruut is
ook maar eenen knodskop.
En in heur eigen voegde ze er wellicht bij :
- Ze is leelijk, de vrijers zullen er niet veel achter
loopen.
Lemmeken had zijn nootjes voortgegooid, — ze waren
bijkans allemaal gesteken ! maar het liet hem toch halvelinge bekallen. Moeder vond allerlei redens uit en weidra kost
het hem niet meer schelen wi er eigenlijk ten zijnent binnenkwam, zij of een andere.
Wen ze 't dorp bereikten, gebood moeder :
— Gij moet het hem zeggen, hoort, dezen avond na
het eten.
Wat zeggen, moeder ?
- Dat we een maagd gehuurd hebben.
- Hij zal groote oogen maken, he ?
Zult ge 't doen ?
Ja, moeder.
En fier dat hem zulke zending opgedragen werd, sprong
het kerelke vlugbeens vooruit om de deur van den warmoeshof open te draaien.
Lang moesten ze dien avond wachten op den knecht,
die zelden te laat aan tafel kwam, waar hij gemeenlijk zoo
langzaam en zoo smakelijk bleef voorteten, zonder te
weten van op te staan, alsof hij nooit het boerenspreekwoord had hooren aanhalen : « Rap met de hand is rap met
den tand ! » Somwijlen zat hij alike halfuren voor zijnen
teljoor. Het was een plezier hem te zien ()ten en de meester,
Schronk ruw vrouwmensch. Gekke streek : dwaasheid.
Astranteriken : onbeleefden. — Knodskop : dwarsdrijver. —
Alike : gansche.
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die niet gierig was, zeide dat het hem dikwijls honger gaf.
Daar kwam overigens niets in huffs of hij kreeg er zijn paart
van en bijzonder in den slachttijd mocht hij zijnen buik
laden. Als er verkenspooten veerdig gemaakt werden, iets
wat de meester labendig gaarne at, kna.agde Ruut de kleine
beentjes zoo zuiver of dat er geen vezelke meer aanbleef en
hij legde ze allemaal op een hoopken nevens zijnen teljoor,
een hoopken dat langzaamkes groeide en steeg, meermalen
tot boven den rand van zijnen teljoor.
Toen hij binnenkwarn, zag Lemmeke dat hij geweldig
met de oogen begost te pimpelen, zeker van den drank, dacht
het, misschien ook wel van het scherpe lamplicht, daar hij
een am erij met de klink van de deur in zijn hand bleef staan,
bijka_ns of hij aarzelde om naar zijn plaats te stappen.
Toch pakte hij naar de leen van den stoel en ging op
zijnen teljoor aan, die inoeder sprakeloos met gestampte
eerdappelen vulde, waarop ze wat zwaarclen en knods en
ouweklatteren legde, wel wetend dat hij alles opat wat zij
hem voorzette. Iiij berha.alde het gemeenliik zelf : dat hij
« smakelijk » maar niet « lekker » was.
Hij gooide zijn rnoets onder den stoel, maakte een
kruis en begost.
Minder goed als op ander tijen moest het schuiven,
want bet kind zag hem meermalen zijnen work dalleggen
om naar het glas water te pakken. Ofschoon hij een beetje
stamelde, gewoonlijk kalde hij door onder 't eten, hetgeen de
meester hem niet verbood, vooral niet sedert het begin van
den bouw, maar dezen keer liet Ruut zijn taal niet hooren,
waarschijnlijk omdat hij wist dat hij een broskkuur begaan
had en voor onweer graulde. Dat hij heel en gansch in ongenade was gevallen en seffens zijn vonnis zou hooren uitspreken,dat voorgevoelen scheen hem echter nog niet te kwellen.
(Wordt vervolgd.)

Leen :

leuning.

— Broskuur : fout.

LAMBRECHT LAMBRECHTS.

Knods : kraakbeen. — Klatteren : afval.
Grauide : vreesde.
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De literaire klokken zijn aan 't luien. — en weten van geen
uitscheiden — over drie nieuwgeboren boeken : Il Santo, van
Fogazzaro, Hilligenlei, van Frenssen, en Nero, van Stephen
Phillips.
Eer 't een jaar verder is zal de pasuitgekomen Heilige in alle
Europeesche talen vertaald zijn : nu reeds is hij aan 't verschijnen in de Revue des deux Mondes, in Hochland en in 't Russische
tijdschrift W estnik jenropi.
Hochland geeft daarbij een breedvoerige studie over Dcr
Dickler des christlichen Ideals.
Ook de Stimmen aus Maria-Leach zwijgen nog niet over den
Italiaanschen romanschrijver : na een schets over hem in 't
Januari-nummer is er nu in de Februari-aflevering een speciaal
artikel over zijn jongste boek.
Il Santo is 't derde deel van een trilogie 't is 't vervolg van
't verhaal, in Il piccolo inondo antico begonnen en in Il piccolo inondo
modern° voortgezet.
Piero Maironi, na den dood van zijn vrouw, is de liefde van
Jeanne Dessalle ontvlucht, wij weten niet waarheen. 't Is nu
drie jaar geleden. Jeanne denkt gedurig op hem. Thans is ze op
reis, ze verblijft te Brugge en daar verneemt ze uit Italie van
liaar vriendin dat Piero wellicht gevonden is. Ze keert in allerijl
naar hear land terug. 't Is Piero inderdaad : Hij is tuinier in 't
klooster van Santa Scolastica en hij schuilt weg voor de wereld
onder den naam van Benedetto. Hij komt aan huis bij Giovanni
Selva, een schrijver die in zijn boeken strijdt tegen 't verouderde
en 't bekrompene in de Kerk, en die, te zainen met Don Clemente,
Piero ideeen inboezemt over de loutering van 't Katholicisme,
en hem overtuigt dat hij, Piero, de man is voor die zending.
Jeanne wil Piero spreken, ze wil weten, nu zijn vrouw dood
is, of ze mag hopen op hem. En ze ijit naar 't klooster van Santa
Scolastica, en verder de hoogten op naar Yenne, waar Benedetto
den nacht in gebeden heeft doorgebracht. Daar zien ze malkander
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weer : zij de vrouw van reinen, maar onstuimigen hartstocht en
hij die zich evil versterven van alle menschelijke drift. Hij stelt
haar enkel deze vraa2- : Gelooft gij ? Neen.— Welnu, ga heen. :
maar deze belofte geef ik u : Op mijn sterfbed zal ik u ontbieden.
Uw naastenliefde, die gij zoo mild oefent, zal u intusschen
voorbereiden tot het geloof. Gebroken keert Jeanne weer naar
Se lea's huis...
Benedetto predikt, hij geneest de zielen en soms, o wonder !
de lichamen ook. Hij bewerkt genezingen door die kracht van
gelooven die bergen verzet. Overal dringt zijn faam door en
't vereerende yolk dat naar Yenne komt gestroomd noemt hem
den Heilige.
Maar zijn prediking is zoo vrij, zijn dogma-inzicht zoo
breed, zijn leer zoo stout-betrouwend op God, dat hij door de
geheime werking van eenige priesters weg moet uit de streek.
Hij g-aat naar Rome bij den Paus, en heeft daar met dezen een
diep-ingrijpende samenspraak. De schitterend-christelijke volmaaktheid van Benedetto oefent grooten indruk op den Paus.
Hij is 't Bens met P Santo dat de Kerk zou moeten gezuiverd
worden van slenter en heerschzucht en geldbejag. Toch kan de
Pans Benedetto's gedachten niet doorzetten, want hij is oud en
voelt zijn wilskracht niet bestand tegen den onwil en de gemakzucht van zijn omgeving.
De kuiperijen doen ten slotte Benedetto Rome verlaten. De
Heilige is uitgeput en gaat nu langzaam den dood te gemoet.
Jeanne Dessalle staat gereed, want de liefdevolle vrouw ziet het
naderend einde.
Benedetto stuurt zijn getrouwen een laatste vaar\vel toe, en
hij legt hun de zending op altijd te werken tot loutering van de
Kerk.
De Heilige rust op zijn sterfbed. Jeanne komt bij : Hij kan
niet meer spreken, maar met zijn brekende oogen vraagt hij haar
lets. Jeanne begrijpt en geeft hem het kruisbeeld. Hij tracht zich
op te richten cam haar het kruis toe te reiken. En de ongeloovige
Jeanne van weleer drukt op den Christus een vurigen kus van
liefde en van geloof... De laatste bekeering is bewerkt, en met een
dankenden blik ten hemel gaat de Heilige nit dit leven zachtj es
weg.
Daar zijn in dit meesterlijk geschreven boek onvergetelijke
bladzijden : Selva en zijn vrouw, don Clemente, de bijeenkomst
van Il Santo met Jeanne, zijn heengaan uit Yenne, zijn samenspraak met den Pans, zijn sterf bed.
Maar de altijd heropgedeunde tendenz bederft het kunstgenot zeer. Pater Baumgartner is, meenen we, niet te streng in zijn
27
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oordeel, als hij besluit in de Stimmen aus Maria-Laach, Feb. i906 :
Jeanne's liefde en Piero's mystieke ontwikkeling zijn de twee
drijfveeren in dezen roman, dien men even goed Een hedendaag-sche Hervormer » zou betitelen. « Auf der langsam sich
fortschleppenden Handlung lasten die endlosen Reformdebatten,
Reformbriefe, Reformreden, Reformdialoge und endlich noch
das Reformtestament Benedettos. » Wie Been godgeleerdheid
bestudeerd heeft loopt gevaar het valsche van 't ware niet of te
scheiden.
*

*

*

Alle tijdschriften schijnen zich over Hilligenlei het ordewoord
te hebben gegeven. 't Is nagenoeg overal : « haro sur le baudet ! »
Kunstwart brengt Bartels' oordeel : een vonnis. Frenssen's nieuw
boek is een prul als roman, en als sociale, ethische en godsdienstige arbeid is 't ook niemendal waard. Korn, in Die neue
Zeit, vindt Frenssen's menschen « wortkunsthomunkeln » `vier
leven enkel is papier en inkt. Der Tiirmer is iets minder boos :
HOffner ziet in den Meldorfer dichter « die starke Wildheit
eines ursprunglichen Talentes » maar een talent gezwollen tot
berstens door wolkenbreuken van kritieklooze bewondering.
Zola noemt hij kuisch en Maupassant rein, bij de ongezond-erotische zinnelijkheid van Frenssen's roman. — Ongenadig afma
kend is Popp in Die TV ark: «Wir Ithnnten im einzelnen noch viel
fiber Hilligenlei sagen, da wir es aber vollstandig ablehnen, hat
dies weiter keinen Zweck. » En das Literarische Echo heeft er pret
in den dichter en denker van Hilligenlei in 't ootje te nemen dat
het een aard heeft.
Beter gezind is de Konservative Monatschrift : Daar zijn in dit
boek dichterlijke voortreffelijkheden; maar de zinnelijke schilderingen maken het voor een deel ongenietbaar.
Enkel uit de Deutsche Monatschrift schettert de loftrompet :
Vor dem Buch soilten wir mit dem offenen Auge des Kindes
stehen, durch das die Seele staunend in ein fremdes, schOnes
Land schaue.... Hilligenlei ist heiliges Land — fiver's betreten
will, der ziehe seine Schuhe aus, die vom Wandern im Men-,
schenland bestaubt sind, der lasse weit dahinter der Menschen
Gewirr, urn in segnender Stille in die Tiefen einer suchenden
aber echten und reinen Menschenseele hinabzulauschen. »
Zonder ons neer te leggen bij dit bombastisch geprijs mogen
we gerust a priori zeggen dat een boek 't welk zOoveel recensenten
heeft kwaad en razend 'gemaakt, zijn verdiensten moet hebben.
Zeker is het ons lang niet meegevallen als Dorn Uhl,
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Frenssen's eerste roman heeft veel gebreken van samenstelling :
maar 't blijft toch een boeiend, een geestig, een gezond, een
flunk verzonnen, een kranig geschreven, een zeer eigenaardig,
een onvergetelijk boek. Niet zoo Hilligenlei daar is niet enkel
geen eenheid, daar is geen duidelijkheid in dezen. roman. 't Is een
rommelzoo van gebeurtenissen en karakters, waar niemendal
van terecht komt. Toch zijn vele van die vertellinkjes op zichzelf
juweeltjes van lieve naiefheid en van schalkschen geest. Tante
Malchen heeft oogenblikken dat ze u tranen van aandoening in
de oogen brengt, en Anna Boje is heel niet kwalijk. Maar die lieflafferij met Pe Ontjes Lau : 'k zal nooit verstaan hoe de reine
dichter van Dorn Uhl zoo iets in zijn hoofd en uit zijn pen heeft
gekregen.
En dan die lange dwaasheid van 't 26e kapitel; dat domme
hoofdstuk : Die Handschrift. Frenssen apostel en profeet van zijn
eigen Christendom, het nieuwe evangelie, het levee van Jezus,
den grooten, den goeden, den heiligen rnensch : de mensch, die
men God meende, omdat hij door suggestieve heilkracht zijn
medemenschen genas. En Frenssen heet zijn capitulatie voor de
zoogezegde wetenschap dan nog een geloof !
En dat boek, meer speciaal om dat Handschrift-hoofdstuk.
beleeft op zeven weken zijn honderdste duizendtal. En honderden brieven komen den profeet van Mehldorf bedanken om 't
verkondigen van 't echt-christelijke woord en om 't licht waarmee
hij de twijfel-nevels uit de modern-denkende-hoofden van die
lezers heeft weggejaagd.... De DalaiLama in 't heilige Lhassa
van Thibeth krijgt, bij mijn ziel, geen komischer hulde

Nero, het nieuwe drama van Stephen Phillips, wend in His
Majesty's Theatre opgevoerd met weergalooze pracht van voorstelling. Het werk van den jongen Phillips laat als drama te wenschen.
over : 't is niet zoozeer een organisch geheel, als een aaneenrij zing van dramatische tooneelen, dan eigenlijk nog te persoonlijk
lyrisch. Maar betooverend schoon zijn Phillips' verzen.
Zijn Nero heeft de geschiedkundige personage zoo getrouw
mogelijk weergegeven. Heel gewetensvol heeft Phillips, naar
eigen getuigenis, het boek van B. W. Hendersohn gevolgd :
The Life and Przncipate of the Einberor Nero.
Nero is dus ook hier de bloedhond-artist, die den moord op
zijn broeder en zijn moeder smaakt als 't meest verfijnde kunstgenot. Zijn broeder Britannicus laat hij aan tafel met rozen
bestrooien ; de jongen moet dan met zijn schoone stem een liedje
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zingen, en daarna wordt hem de giftbeker ter lafenis gereikt...
Voor zijn moeder Agrippina heeft hij 't nog heerlijker gevonden. Die wordt op een bloemenschip de zee ingestuurd. Nero
kust en koost zijn moeder ten afscheid. Als ze ver genoeg is
gevaren, valt als bij tooverslag het schip uiteen en Agrippina,
zinkt de zee in, Nero jammerklaagt en huilt zijn rythmischschoonste weekreten uit. « Wat een stof voor een ode! » besluit hij .
Agrippina's geest blijft hem vervolgen. Het leven wordt hem
eindelijk een last. Hij wil een reuzenvertooning bij zijn dood.
En als hij 't genot heeft gesmaakt de gansche stad Rome te zien
schitteren in vlammen, dan krijgt hij ten slotte zijn bekomst van
de artisten-zaligheid.
0 goden, Welk een kunstnaar sterft in mij !
is zijn laatste vers.

Bij 't enkel doorbladeren van Faguet's laatste boek : L'Anticlericalisme wordt men algauw gewaar dat deze bundel actu-

eele politiek zeer wezenlijk tot de letterkunde behoort.
Overbodig te zeggen dat Faguet zelf lang geen klerikaal is,
maar de geestige Academieker staat hoog genoeg boven den
politieken konkelfoes om klaar te kijken en vrij te spreken. Met
een logika die nooit aarzelt of mist, komt hij tot het besluit dat*
een antiklerikaal in Frankrijk noodzakelijk een despoot moet
wezen.
Fijn-geestig zegt Faguet zijn zegje over 't karakter zijner
landgenooten :
« Adolescent, jeune homme, le Francais três souvent est
proprement insupportable. Il semble toujours avoir conquis le
monde ou 'etre sur le point de le conquerir pourvu qu'il le veuille
et qu'il fasse un geste pour cela. Il est tranchant, decisif et
decisionnaire. Son opinion est la seule opinion qu'il considere et
qui snit dig-ne de consideration. II s' etonne qu'il puisse y en avoir
une autre et qu'on fasse quelque attention a celles qu'il n'a, pas.
Surtout it croit toujours avoir inventê les idêes qu'il a ou qu'il
pense avoir. Il expose des opinions fres connues comme des
decouvertes qu'il vient de faire et qui attendaient sa venue au
monde pour y paraitre elles-mémes. Tout au plus ii associe un
nom celebre au sien, non pas comme le nom d'un maitre A, celui
d'un disciple, mais comme celui d'un egal. I1 dit Comte et
moi. » 11 dit « Renan et moi. » Se mettre de pair avec un grand
horn me est jusqu'oit sa modestie puisse atteindre.
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Tout jeune Francais a invente une philosophie, cree un art
nouveau et improvise un genre litteraire qui etait inconnu.
Na die bittere pil, een zoeter, opgediend in het Berliner
Tageblatt door den Franschen schrijver Theod. Wolff : Politik und
Literatur :
« Wahrend die franzOsischen Schriftsteller in ihren Romanen
und Dramen dem Publikum zuliebe fast immer das gleiche
Ehethema abwickeln, behandeln die Deutschen jetzt sehr verschiedenartige Fragen, aber wdhrend die Deutschen noch
immer, wie in Heines Tagen,auf ihrem DichterstiihIchen hocken,
nehmen die franzOsischen, als alte Kulturmenschen, einen weit
regeren Anteil am Leben Man braucht nicht an Victor Hugo,
Lamartine, Renan, Sainte-Beuve und Zola zu erinnern, auch die
Lebenden, Paul Bourget, Anatole France, Barres, Prevost und
Lemaitre, haben von fast jedem Wissensgebiete g-ekostet. Viele
von ihnen haben sich in irgend einer Weise politisch betatigt.
Politiker, wie Clemenceau, stehen in engsten Beziehungen zur
Literatur, und wenn diese Vermengung einigen, wie Lemaitre,
nicht allzu gut bekommen ist, so hat sie loch manchem andern
den Gesichtskreis erweitert. Bei uns beg-niig-t man sich gewOhnlich
damit, seine dichterische Berufstatigkeit emsig und piinktlich zu
verrichten, und man glaubt schon, die Welt zu umspannen, wenn
man in mutigen Telegrammen die deutsch-englische Freundschaft
herbeiwunscht oder hei den Soireen des Reichskanzlers den
nationalen Sekt trinkt.

— De Mercure de France geeft Documents sur Baudelaire, de
briefwisseling tusschen hem en Barbey d'Aurevilly, een bruuske
neven-mekaar-plaatsing van twee zoo kras-verschillende karakters : Baudelaire, de sombere « ivrogne d'ennui, d'opium et de
blasphemes » en Barbey, een bijna satansche katholiek « A
califourchon sur un éclair. »

— De Fransche Revue, 't Litterarische Echo, Westermann's
Monatschrift en andere tijdschriften doen hun beste om een menschelijken uitleg to geven aan 't nieuw symbolistisch drama van
Gerh. Hauptmann : Und Pipla tanzt. Gansch Berlijn gaapt op
het stuk als de boer op zijn kalf met twee koppen. Hauptmann
wordt ongetwijfeld langs om origineeler, maar even ongetwijfeld
langs om minder verstaanbaar, langs om minder kunstenaar en
tooneelschrijver.
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— De Zweed Tor Hedbergs heeft zijn reeds eervollen naam
met Ett hems drama (het huiselijk treurspel) weer nieuwe eer
aangedaan. 't Werd onlangs in 't Svenska Teater opgevoerd.
't Is de verwoesting van een ideaal van huiselijk heil door de
ontrouw van de vrouw.

— In den loop van Februari stierf W. Doorenbos, de vader
der Hollandsche Modernen. Scheppend artist was hij niet,
groot letterkundig criticus evenmin, maar toch had hij veel
geestdrift voor de literatuur : warm en opwekkend was zijn
woord en in de harten van zijn leerlingen Perk, Kloos, Alb.'
\Terwey, van der Goes, enz. heeft 's professors vonk een
laaiend vuur ontstoken.
J. P.

At
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FRANZ COURTENS, — Antwerpen. - Meir 69, -- 17 Februari — 4 Maart. 1906.
In het Kunstzaaltje achter Forst, is in het eind van Februari
en begin Maart, een tentoonstelling van een goeie dertig schilderijen van Franz Courtens gehouden,uit de verschillende perioden
van dezen meest « Vlaamschen van alle Vlaamsche landschapschilders.
Er waren er bij van voor dertig jaar.
(( Niettegenstaande zijn lang verblijf in, en vele zwerftochten
door Zeeland en Holland, is Courtens een Vlaming gebleven. —
Er leeft in hem de levensblijheid, de overborrelende kracht van
Jordaens en Rubens en hij ziet ons landschap met een ander oog
dan wij... Wij zien 't — als puiten bij voorkeur in den regen,
waarin wij ons vermeien en hij ziet het, als een blijde, mooie,
schitterende vogel liever in de zon... Als men onze groote Hollanders mocht gelooven, zou men denken dat 't bij ons maar altijd
regende en integendeel, het regent in Holland minder dan hier.
Dat fijne blonde licht, dat Courtens doet neerziften tusschen
glanzende groen der boomen, bestaat wel degelijk bij ons, vooral
in de Duinstreek bij Vogelenzang, waar de vroolijke Vlaming
zijn landhuis heeft. Het zou de Hollanders goed doen als hij
eens wat sneer bij ons exposeerde, we kunnen best een beetje
levensblijheid gebruiken.
Zonnezoon dat ware een goeie naam voor hem ... Hij heeft
de zon lief, en ... ik geloof dat het maar zelden regent als hij er
met zijn schilderskist op uittrekt ! En waar hij zon kan schilderen is hij op zijn best zon en boomen en tusschen de lage,
lichtgekuste twijgen een wazig verschietje, een beekje of ondergeregend boschpad, waar goudplekjes in vonken, dat daar
zoo limpide ligt tusschen 't rijke bruin van de afgevallen. blaren.'
Van dit, voor mij het meest aantrekkelijk genre van zijn stuk-
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ken, waren mooie specimens aanwezig : In het Woud, Laatste
Siralen, Herfst enz. :
Het allermooiste was In het Woud, een groot doek, waar de
zon afdavert in gouden golven toch schijnend achter dat fijne,
gevoileerde waas,dat ons maar zelden in de lage landen verlaat,
en dat een van de grootste aantrekkelijkheden van onze atmosfeer
ingewikkelde cornis .. 't Onderwerp heel simpeltjes maar,
een vrouwtje,
posities moet men bij Courtens nooit zoeken
dat onder hooge eiken haar kleine kudde schapen weidt
Vooraan wat gras, fijn helder-groen gras van den duinkant,
hoewel ik me niet herinner daar ooit schapen te hebben gezien
misschien heeft hij ze er maar neergezet om zijn landschap te
stoffeeren. Dat is al, en ik vroeg me af, waarom is dit nu
zoo mooi ? Waarom geeft mij dat een gevoel van geluk,
of ik op een zonnigen morgen op een duintop zat en in de blauwe
zee keek Ja, waarom is dit zoo mooi — waarom is de eenvoudige Vlaamsche vlakte mooi als de landman, de husbandman,
met statig gebaar, het zaad weer neerstrooit in de open voren
en de hemel zich buigt over de aarde die wacht, waarom zijn
zooveel ingewikkelder onderwerpen leelijk en waarom. zijn Courtens eenvoudige landschappen mooi? — Omdat een meesteroog
ze zag, omdat een Godverkoren kunstenaar ze aangeraakt heeft
met zijn handen....
Hetzelfde geldt, in iets mindere mate wellicht, voor de overige doeken, waar hij boomen schilderde, waar zon op schijnt.
Ik breng hier nog even in herinnering dat aardige StopPelveldje (if)
met een kerkje er achter en een kuddeke Witte kalkoenen en het
Najaarsbosch, waar de ijle, blauwe lucht heenzift door al de kale
toppen, in rijk-warm contrast tegen den bruinen grond.
Maar Courtens heeft ook regen geschilderd, en dreigende
luchten, en besneeuwde stranden. En niemand zal beweren dat
hij zich hierin geen meester toont.
En toch krijgt men een gevoel of dit eigenlijk de echte
Courtens niet is, — of hij zich hier eenigszins door Hollanders
liet influenceeren — of liever — want hij is een te krachtige persoonlijkheid om den indruk van iemand te ondergaan, — of hij
de herinnering aan Hollanders in zijn oogen bewaard had,— aan,
Mauve, Maris Jaap), zelfs Breitner en Tholen, een enkele maal;
en af en toe ook door de groote Franschen van de Barbizonschool, door Corot, Millet en Daubigny. Men moet mij goed
verstaan, ik bedoel niet dat hij doze kunstenaars nadoet, dat zou
hij niet kunnen, al probeerde hij het; zeer groote, sterke geesten
kunnen geen anderen nadoen. Maar er is een lichte affiniteit,
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waarvan men niets bespeurt in zijn zonnedoeken Hij lieeft
hun werk gezien, liefgehad misschien, en er is jets van hen bij
hem blijven hangen, — in zijn oogen, niet in zijn penseel.
Als zijn knapste werk in het regenachtige genre, noem ik
even zijn Regenweer te Rotterdam, met het niooie vvitte paard voor
bet karretje op den voorgrond en zijn Nettenlioetster, als ik goed
zie erg-ens aan de Vlaamsche kust, waar de bold sweep van de
netten voor al zoo mooi was gedaan...
Maar die den echten Courtens evil zien, waar hij zichzelf
geeft en zichzelf alleen, zonder eenige bijsmaak of bijgedachte,
die bestudeere zijn lichtstukken, waar hij schild.ert — de Zon !

LIBRE ESTHETIOUE. — Brussel. — Modern Museum.
Een week later bezocht ik de Libre Esthetique te Brussel.
Toen ik binnenkwam, had ik een gevoel of ik een verkeerd
gebouw was ingegaan en in een asyl voor ongeliikkige waanzinnigen beland was. -- 1k hoop dat de meesten nooit dien jammer
hebben aanschouwd, maar een dokter zal toeg-even dat ik g-elijk
heb. — Er zijn onder die stumperts, in Holland ten minste, verscheiden zeer fijn bewerkte, artistieke naturen. Ze schilderen
-- met groote verdienste soms. ze zing-en en maken muziek
Maar in die kunst openbaart zich hun arme, zieke, afgedwaalde
geeft. Naast een onmiskenbaar talent, een eigenaardige, maar
aitijd bizarre wijze van natuurzien. Ook daar, als hier, allerlei
grillige, nachtmerrieachtige gestalten, die over 't doek heenscharrelen als in een angstigen droom, vertrokken gezichten en
verdraaide leden. Men herinnere zich maar de gedaanten, die
men ziet in koorts.— Zoo is de kunst van waanzinnige mensciien.
En zoo was ook, het spijt me dat ik het moet zeggen, het
meerendeel der uitingen in de Libre Esthetique Dat er g-een
talent aanwezig was, zal niemand beweren. Er is wel dep.celijk
talent in die griezelige, grabbelende handen van ... nog wel een
damesartiest ! Ik zal den naam maar liever niet noemen en van
de kinderkopjes van dezelfde hand, die naar een klierachtig kindje schijnen te zijn genomen. Ook van een dame, een
Russische kunstenares. Mevrouw Alice Daunenberg, geboren te
Riga, verblijf houdend te Parijs, is 't ijselijk vrouwpersoon, dat,

managing to make insufficient raiment out of yards of clothing-, neerzit
sur son seant in 't gezicht van de zee. In 't verschiet, langs de
rotsen onthult zich een niet te loochenen talent. Maar wat een
smaak, wat een keuze!... Er waren over 't geheel veel dames
in het salon, ik bedoel aan de wanden, niet in de zaal. --
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de zaal was niemand Dat ze een holde Weiblichkeit vormden
kan ik niet zeggen.
De beste van de Zooi passez-moi le mot — was Isidoor
Verheyden, van wie een mooi portret van Agneessens in het
Moderne Museum hangt. In hem heeft inderdaad wel een kunstenaar bij de Gratie Gods gestoken, al zag hij de natuur vaak op
een wat kiodderige manier. Of liever, bij 't beschouwen van dit
fijne aristocratische, ietwat Mongoolsche, ietwat Poolsche gelaat, kan ik moeilijk aannemen dat hij inderdaad zoo zag. Ik denk
dat hij met dit geklodder maar aan een modetje offerde, dat hem
door anderen was gesuggereerd. Soms klodderde hij ook niet.
Hij had een heel zaaltje bijna voor zich alleen, en als hij niet
door zijn rumoerige buren was gehinderd, zou de indruk van
't geheel beter zijn geweest. Zijn Moeras te ZeeThem en Ondergaande
Zon over Zee, verraden, zooals de correspondent van de Rotterdammer terecht opmerkte, wel een fijne persoonlijkheid. Verder
vestig ik nog even de aandacht op een mooi oude Damesportret.
Rozen, witte en roode en een Landschajo, me dunkt ergens in
Oostenrijksch Tirol.
Als hij in een ander midden geleefd had, zou hij 't misschien
wel tot beter dingen hebben gebracht, maar naar zijn portret te
oordeelen, bezat hij een karakter, dat zich zeer gemakkelijk door
anderen li et beheerschen,en heeft hij wellicht nooit geheel zichzelf
gegeven in zijn kunst. Toch is het jammer dat hij zoo betrekkelijk
vroeg is gestorven. Hij was, als ik goed ben ing-elicht, van 1845,
te Antwerpen geboren en verleden jaar te Brussel overleden.
Er
Tot het beeldhouwwerk zal ik maar 't zwijgen doen.
was wel karakter in de dingen van Hoetger vooral in zijn
vrouwenbuste. — En de bustes van Wagner en Beethoven door
Jouant konden er door ... Men zou zooveel liever iets goeds
willen vertellen dan iets kwaads, maar tegen al die zonderlinge
en toch niet van talent ontbloote menschen, zou men willen
zeggen, wat het kind eens tegen den overigens veel begaafderen T... zei : u Meneer, waarom schildert u zoo raar ?»
FRANS HUYGHELEN. — Brussel. — Antwerpen.
Een verkwikking na al deze gedegenereerden, zoo'n beetje
een gevoel of men uit een overstookte broeikas, zijn longen
weer eens heel wijd kon openzetten in de frissche lucht
is 't werk van den nog zeer jongen Antwerpschen beeldhouwer
Frans Huyghelen. Nog weinig bekend in zijn land, in zijn
vaderstad Antwerpen, al zou hij het meer verdienen te zijn,
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uit zeer nederigen kring gesproten, in 't eerst bijna geheel
door eigen initiatief, door eigen stoer willen omhoog gewerkt.
Later leerling van de Antwerpsche Academie. Prijs van Rome
van 1899 . Vol bewondering voor de Grieken van het beste tijdperk — voor de Italianen der Renaissance, maar nooit door
hen of door wie ook beinvloed, is hij een van die stevige,
kerngezonde, een beetje knoestige producten van den ouden
Vlaamschen grond, die nog eens vreugde aan dit kind, dat Naar
zoo in alle opzichten waard is, zal beleven.
Bij hem niets van hyperverfijning, van ismetj es, van nevrose.
Gezond is zijn kunst, zooals de jongen zelf, eenvoudig en kern.gezond. En dat is de hoofdaantrekkelijkheid van zijn werk, dat
het zoo geheel heanzelf is. — Zooals hij in 't begin heeft moeten
vechten met het harde lot, dat zijn karakter die vroege mannelijkheid gaf en zijn wil gestaald heeft, heeft ook zijn kunst met de
stugge materie gevochten en zelfs nu komt hij er nog niet heelemaal uit kan hij 't altijd nog niet zeggen zooals hij 't gedroomd
heeft — hij vecht met den vorm, zooals Michel Angelo soms
vocht. Maar hij blijft altijd oprecht en is nooit de schaduw van
een ander.
Ik vestig hier even de aandacht op zijn Tannhduser, werk
nog bijna van de kinderjaren, waarvan indertijd een reproductie
gestaan heeft in de IT laarnsche School — op zijn Dood van Abel,
Nvaarmee hij den prijs van Rome behaalde en waarvan Meunier
bij de bekroning met ontroering- zei : « C'est une Arne P . Op 't
mooie marmer Moedervreugd, dat verleden jaar in den kunstkring,
te Antwerpen geexposeerd was, op een mooie fries, een herinnering aan de verklaring van Belgie's Onafhankelijkheid en op
een andere, de Morgen, waaraan hij nu bezig en die voor een
Patricier-huis in Antwerpen is bestemd.
Het meest opmerkelijke bij dezen nog zoo heel jongen, is de
geweldige sprongen, waar hij mee vooruitgaat. 't Is of hij zevenmijls-laarzen draagt, en al vindt de Dietsche Warande het wellicht
wat vreemd dat ik bier de aandacht voor een nog zoo weinig
bekende durf vragen 't zou niet de eerste maal zijn dat ze
aan een jong- talent herbergzaamheid verleende. En ik mag mijn
oordeel steunen op dat van zijn leermeester Vincotte.
't Eenige wat nog in zijn kunst ontbreekt is 't geistige element,
dat met de jaren wel zal komen. Hij is nog zoo jong,— nog Been
28 jaar.
OUD EN NIEUW MUSEUM. Brussel.
In het Oude Museum te Brussel waren buiten. een Aert van
der Neer en een Berckheide (gezicht in een. Protestante Kerk).
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waar niet veel van te zeggen valt, twee heel mooie, pas aangekochte stukken : een vroege Rubens en een prachtig.mansportret
van Simon de Vos. 't Laatste was, meen ik, indertijd op de
Portrettententoonstelling in den Haag. 't Stelt een man voor
(buste) van een 35 of 38 jaar, zwart gekleed met gladde, witte
kraag, grooten hoed, zeer schuin op 't hoofd gezet, lang bruin
haar, aardig, heel danker, geestig gezicht, van een prachtig koloriet tegen een tonigen, effen grijzen achtergrond. Een heel
mooi, levend doek, dat in de behandeling eenigszins aan de
groote Hollanders, aan Maas en Hals doet denken. De Rubens
is uit zijn vroegen tijd Yerus die Nicodemus onderwijst Figuur
van den Heiland zelf is m. i. de zwakste ; de eerste groene laag,
die Rubens, in navolging der Italianen, bijna altijd gebruikte,
schijnt, vooral om de oogen, te veel door de vleeschkleur heen,
maar drie van de hem omringende mannenkoppen zijn superb,
vooral dien van Nicodemus, een mooi getypeerde jonge Jood en
Een stralend koloriet en zoo buitengewoon
van een ouden.
van bewaring, dat het er uitziet of 't van gisteren geschilderd was:
Bij het beeldhouwwerk, een buste van den heer Macquet
door Vincotte, die me wat hard en koud toescheen. In een
zijgang zag ik, heel even, heel toevallig, een prachtig geknielde
werkmansfiguur van Meunier en de TV orstelaars van Lambeaux ;
aangezien ik ze eigenlijk nog niet had mog-en zien, zal ik de behandeling er van voor de volgende kroniek bewaren.
In het Moderne Museum waren enkele mooie nieuwe aankoopen. Wel niet alle van zeer recenten datum, maar toch binnen
de laatste maanden ingebracht. Behalve het reeds gemelde
portret van Verheyden, door Agneessens, een prachtige Coosemans, Les Fondriéres de Slagmolen een heerlijk landschap, kleine
poelen tusschen lage, duinachtige heuvelen, onder zware looden
luchten, waar zilvergrijs de kleine broze berken tegen afsteken.
De stemming is volkomen. Vergroot 't stuk en ge ziet het echte
landschap, waarin de kunstenaar toch zijn heele ziel heeft
gelegd. Vooral behandeling is magistraal. Heel in de
achtergrond een vrouwtje, dat haar koeien voortdrijft door een
hollen weg Ook de Spinsters van Dierckx zijn heel mooi, zoo
maar simpeltjes weg, zooals de Hollanders schilderen. De
Vlasoogst van Claus is voor mijn omfloersde Hollandsche oogen,
bijna te schitterend van kleur, te fel van licht en blonden toon,
maar 't heele stuk is toch wel kranig en verbazend knap gedaan
— de teekening van de beeldjes vooral, omlijnd met bijna
sculpturale scherpte en zuiverheid, kan door geen andere dan
een meesterhand zoo worden gedaan en — men zal 't moeten
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erkennen — ten alle tijde zijn de Vlamingen ons in 't teekenen
de baas geweest ! — Ook de toon is wel de echte van een gloeiheeten dag in Vlaanderen ... de atmosfeer, vooral in den hoogzomer, is hier nu eenmaal heel anders dan bij ons. Men ziet de
hitte deinen in de verte en in trilling-en versmelten met de lichte
lucht. — Heel vreemd en wat schril doen de gloeiende gezichten
der oogsters, van een brandend kreeftrood alleen schijnt de
toon van bet vOor- tegen 't achterplan mij wat te egaal te vlak.
In het Antwerpsch Museum, zooals de Beheerraad mij meedeelt, een : Jan Provost, Joost van Craesbeeck, P. Breughel III
(Kindermoord),Clara Peeters, Cornelis de Vos (2 portretten), een.
zoogezegde Bosch.
Ik hoop ze zoo spoedig mogelijk te gaan zien en in mij n.
volgende kroniek te behandelen.
A. W. SANDERS VAN Loo.
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BIEKORF, Lentemaand, 'o6.
Een waardeerende studie over
Fel. Rutten's Eerste V erzen, door
J. Van Olmhof. Voortzetting
van de vertaling van King Lear.
DE GROENE LINDE, 2, 'o6.
In Memoriam, II (G.Verborght).
- Roza Weiland (T. Steppe) —
weer een geestig vers : Ultima
Ratio van Om. K. De Laey.
kostelijke Duitsche
—Profes:
hoogleeraars-typen, door J.D C.
— Anna Dolf ( L. Reinauts). —
Zoo ging de dag! (A. Van Cauwelaert). - - Een ongeluk, uitmuntende humoristische schets (E.
Claes). — Een Ziel (A. Meulemans ). — V erzen. Polemiek van
J. D. C.
VLAANDEREN, Maart 1906.
Een Bladziide (Jac. Van Looy),
om eenige zeer schilderachtige
zetten den schrijver van De dood
van mijn Poes niet onwaardig —
Flandriaillustrata: De Hinderlage,
verzen van 0. K. De Laey, met
zijn gansch eigen kijk en zijn
gansch eigen woord, maar een
andere vorm dan we gewoon
zijn van hem :
Hij snakt zijn asem in
en blaast de vierbaak uit,
En duwt zijn horen op
zijn bovenlip en tuit.
even plastisch als Hugo's
On voyait des clairons
a leur poste geles
Rester debout, en selle
et meets, blancs de givre,

Collant leur bouche en pierre
aux trompettes de cuivre.
(Les Chatiments)
Prof. H. Pirenne (V. Fris) : « Een
uiterst-intellectueele, een fijngeletterde, een breedziende en
diepzinnige denker : ziedaar
Prof. Pirenne. 0 En we geven
Fris gelijk. Maar hij voegt er
bij : « een leurige en onfiartijdige
criticus. » Zijn de Katholieken en
de Vlaming,en die Pirenne's werk
hebben gelezen het daarmee wet
eons ? Schilbreuk, verzen (C.
Eeckels). — Blauwbaard of het
zuivere inzicht (Karel Van de
Woestijne) : Talent genoeg,maar
erg geforceerd — Leven en Kunst:
gunstig advies over De Laey's
verzen ; verzoek aan Verwey
wat meer van de Vlaamsche
letterkunde of to weten voor zijn
Inleiding tot de N Nederlandsche
Dichtkunst 1880-1900.
DE GIDS, Maart 1906. Balladen en Sonnetten (H. LapidothSwarth).
Kunstenaarsleven, (Is.
u6rido). Middenstandskernen:
De organisatie der Duitsche ambachts-nijverheid ; inrichtingen
en wetten desbetreffende (R P.
Tutein Nolthenius). Ouze Handel met Perzii en de Levant, II (A.
Hotz). — Muzikaal Overzicht : De
werken van St Saens (H. Viotta).
De XXe EEUW, Maart 1906.
Warhold, een verhaal (Adr. van
Oordt), het beste proza van 't
nummer. Klomjbertje en zijn
Hoedie (E. Witsen-van Vloten).
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V erzen ( Chr. Wassenberg).
Zon, beschrijving (H. Teir-

linckl.
GROOT NEDERLAND,
aart 1906. 't Bolleken, een verha al (Cyr. Buysse). Gedichien
(f_dm. van Offel). — Vier dramatische Schetsen (M. Metz-Koning).
Huisnaaister (Annie Salo
mons). — Vlaamsche Kroniek
(Pr. van Hove). — Boekbesprekingen over Hard Labeur,
(Stijns), Mannenwetten (Gust. Vermeersch!, De Bieboeren (L. Smits.)
LE CORRESPONDANT, 25
fevr igo6. Le Cardinal Perraud
tAlfr Baudri dart) : Len voorbt-idig Lisschop een die al zijn
ga von heeft ge \vijd aan 'tbestuur
van zijn hisdom Autun. — La

.Thmaissance catholique Angleterre
1 Thureau-Dangin), vergelijk:ng van den arbeid der twee
ka7-dinalen Manning en Newman. — Een uittreksel nit Guglielmo Ferrero's Grandeur et
decadence de Rome: Les funerailles
de Cesar, dagen van beweging
en opschudding. Antonius moest
zijn uiterste best doen om de
gemoederen to bedaren
-- To mars 1906. La Renaissance catholique en Angleterre (P.
Thureau-Dang-in) : De laatste
jaren van Newman en Manning.
— La Guerre future (General
eyssonnier bespreekt de meening-en van generaal Negrier, en
heeft het volste vertrouwen in
de Fransche wapenen, om 't
even `vat de toekomst brenge_
- 1'Ecole fibre nouvelle (Piolet —

L'auteur du Kulturkampf et la Paix
religieuse: Un entretien a Gastein
avec Bismarck (Vallet)- De toestanden praamden Bismarck zoo
dat hij eindeiijk zegde Ik heb
beweerd en men heeft het dikwijls herhaald : 1k zal niet naar
Canossa gaan. Welnu, 'k zal
wel naar Canossa g-aan, want ik
wil een Concordaat. — Aux Iles
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des Perles (Alix Edouard-Petit) :
Land- en zedenbeschrijving van
dien Archipel uit den Stillen
Oceaan — Les Eglises de Paris
sour la Commune : een proeve
van scheiding tusschen Kerk en
Staat. — La vie economique et le
mouvenzent social : Daaronder een
bladzij over de socialistische politiek in Duitschland, Belgie en
Zwitserland : « En Belgique les
chefs socialistes recommandent
la formation d'un bloc politique,
qui cimenterait l'union des ad.versaires du p tl catholique et ils
annoncent que l'anticlericalisme
doit etre l'objectif principal des
elections de 1906.
REVUE DES DEUX 7\10NDES, 1 mars 1906. La Duchesse de
Bone ogee (Le comte d'Haussonyille). — Le (fernier iraile anglo-

atglian (Rouire). Un idt'ologue
sous le coiesuiat ct le _premier empire
'P. Gautier) : Charles Villers,
een Franschman, woonachtig in
Duiischlancl, die vOor Mad. de
Stael de voornaamste bemiddelaar was tusschen Fransche en
Duitsche gedachte 't was een
razend kosmopolieter en een
even razend anti-katholiek.
Une filature de colon au jaPon A.
Bellessort).
— 15 mars 1906. Les Desenchantees (nieuw roman van P. Loti).
— Les riches defuis sett cents ans :
En quoi consistaient les anciennes fortunes ( V te G. d' Arenel ).—
Honore de Balzac (F. Brunetiére :
een lofartikel dat Balzac tot
het grootste letterkundig figuur
maakt van de Fransche 19e eeisw.
- Un Conseiller de l'empereur
Alexandre ier (E. Daudet): Een
korte levensschets van Paul
Stroganof — 't Laatste van
Fogazzaro's 1-1 Santo. — Le Condit
Franco venizuelien (Rene Pinon).
LA REVUE, 1 mars 1906.

L' evolution democratique de l' Allemaple (E. Reybel) : Le lent
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ecroulement de la monarchie des
Hohenzollern, militariste, aristocratique et conservatrice, a
commence . - Francais, Flamands
et Wallons H. Joly). — Napoleon
_Ter, le Clerge et le Confessionnal
(E. Pierre). — Les Secrets de la
jeunesse J . Finot) : Een soort
wijsbeg-eerte om lang to leven.
— Les 3acques, roman, suite (G.
Beaume). La nutrition animate
des Plantes 'Gast. Bonnier). — La
litterature malaise (Leon Charpentier).
--- 15 mars igo6. Alliance francojaPonaise (,**) : een pleitrede daarvoor. — Slythias d' Antinoë (A.
Gayet) : Opdelvingen aldaar :
ritueel der kleeding van godenbeelden — La Russie deviant la
satire russe (met afbeeldingen).
Pacificisme, Christianisme et
Antimilitarisme (A. Leroy-Beaulieu) : De christelijke landen zijn
altijd de meest vredelievende geweest. — En vieille Alsace (Masson-Forestier) een beschrijving
van Wattwiller-la-Morte. — Chez
Alfred Roll (P. Gsell) : een interview met den schilder. — Les
7acques, roman (Beaume) La
Tradition dans le Roman (G Pellissier) : gericht tegen den romanschrijver H. Bordeaux. —
Natoleon le Clerge et le Confessionnal, suite et fin cE Pierre :
ditmaal over den eed van bisschoppen en pastoors.
ETUDES. 5 mars 1906. Lettre
encyclique V ehernenter de S. S.
Pie X : de Pauselijke brief aan
de Fransche bisschoppen : De
Paus besluit : Nous supplierons
Dieu d'abaisser sur la France un
regard de misericorde, de l'arracher aux Hots dechalnes autour
d'elle et de lui rendre bientOt,
par l'intercession de Marie Immaculee, le calme et la paix. »
- Sur nue tombe (Adh. d'Alês) :
Eigenlijk op 't graf van 't Concordaat : 't Is een overzicht van
de laatste honderd jaar kerkge-

schiedenis in Frankrijk. — La
F. M.'. et les Questions sociales :
le Convent de 1905 (V. Loiselet).
---- La Dette sacree de l'Etat ewers
l' Eglise (A. de — Salinis). A tome
et Mystire : een schoone studie
van Jos. Ferchat Lamartine
zingt :
Au regard de celui
qui fit l'immensite
L'Insecte vaut un monde,
Us ont autant coilte !
De moderne wetenschap mag
bevestigen : L'atome vaut un
monde, its ont autant coate ! »
Lex Orandi (C. P. Tyrrell) : De
Redactie belooft binnen kort een
studie over 't stelsel van den pater-waaghals.
DEUTSCHE RUNDSCHAU
Marz 1 906. Die Poesie des Evangeliums (Otto Frommet). De rationalist bewijst dat Jezus een
der grootste dichters was die
ooit hebben bestaan. Aan de
katholieken leert de H. Frommel
niets nieuws of verwonderlijks.
Konig Friedrich Wilhelms IV .
Briefwechsel mit Ludolf Camphausen (Erich Brandenburg). — Immermann's Munchhausen (Harry
Mayne) : Der Munchhausen, der
bedeutendste deutsche Roman.
nach Gcethe ist der grOszte deutsche Zeitroman. Drei Reisewerke (W . BOlsche) : Bespreking
van drie reisverhalen : t) Mit
Blitzlicht u. Biichse, tafereelen uit
Oost-Aziè, door Schillings. 2)
Sonnige W ellen, uit Oost-Aziè,
door E. en L. Selenka. 3) Reisen
in Celebes, door P. en F. Sarafin.
Internationales Privatrecht (Pfr.
Eug. Ehrlich). — Warschau and
Moskau (Sidn. Whitman). : Indrukken uit het Rusland van den
laatsten tijd.
DAS LITTERARISCHE ECHO, t Marz 1906. Hilligenlei
(Leo Berg). Zeer streng voor
Frenssen. — Ludwig Monza (G.
Hermann) : Een beeld van den
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geestigen romanschrijver en Sim.plicissimus-redakteur. — Fransche en Zweedsche brief.
— 15 Marz. Elsassische Literatur Schneegans) : Wat er aan
bellettrie tegenwoordig zooal in
den Elzas wordt verricht : niet
veel di primo cartello : Toch zijn
er lyrische dichters van waarde
als Lienhard en Schmith, en
leeft er daar ook e, n flunk romanschrijver : August Schneegans. — Alberta von Puttkamer
(Stefan Zweig) : Over deze lyrische dichteres en hare aristokraten-kunst : men zou wel wat
mod en aikeuren in haar eroti..
sche neigingen. — Emil Strausz.
de lieve gemoedelijke Zwaabsche verteller en romanschrijver
(Otto Stoeffl). Scheffel's Laura :
mededeelingen over Emma,
Heim (Proelz). — Der Rosendichter : Ludwich Finckh, en zijn dichtbundel : Rosen (Rath.) — Saul,
een merkwaardig bijbelsch drama van Wolfskehl +Bock). —
Engelsche, Italiaansche, Russische, Hollandsche, Amerikaansche brief.
STIMMEN AUS MARIALAACH, Maart 1906. Der APostel
von Indien and .7apan zum vierten
Zentenar seiner Geburt (P Dahlmann). Nietzsche-Zarathustra II
(Schluss) (P. Sorensen) Zur
Inspirationslehre III (Schluss) (P.
C. Pesch) -- Deutschlands Glanz im
finstersten ahrhundert IV (Schluss)
(P.Beissel).
Fogazzaros
ser and literarischer Standfiunkt (P.
Baumgartner). — Verscheidenheden : Jets over Harnack, waaruit
blijkt dat de gevierde Professor
niet zoo oorspronkelijk is als
doorgaans gezegd wordt. Een
bock, dat honderd jaar oud is,
bewees hem, in 't geheim, uitsteliende diensten...
FORTHNIGHTLY REVIEW
March 1906. Mr Balfour and the
Unionist Party (X). — Toryism and
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Tarifs (Duffield).— Boston (James)
— On the Scientific Attitude to Marvels (Lodge) : schrijver onderzoekt hoever de wetenschap dringen kan in de geheimen van 't
occultisme, de telepathic, enz —
The advent of Socialisine (Hume) :
De ontwikkeling van 't socialisme
wordt nagegaan in Eng-eland,
Frankrijk en Duitschland.— William Pitt (Marriotte). — Bernard
Shaw's Counterfeit Presentment of
Women (Barnicoat) : Uit het tooneelwerk van Shaw worden de
vrouwentvpen voorgesteld en
zeer humoristisch besproken :
Shaw komt er net goed vanaf.
CONTEMPORARY REVIEW
March Two. Transvaal and the new
Government (Wybergh) — Shipbuilding and shippingindustries of
Germany (Barker). — Health and
Education (Horsfall). — Revivalism
and mysticism (Alexander). The
German drama of to-day (de Soissons) : over Fulda, Schnitzler,
Marten, Sudermann , Halbe ,
Beyerlein, Hauptmann. 't Is te
Weenen niet te Berlijn, dat nu.
het Duitsche tooneel moet worden gezocht. — The Unemployed
(Gooch). — The foreign Policy of
Italy (an Italian).
NORTH AMERICAN REVIEW. Febr. 1906. Is the United States prepared for war? Huidekoper onderzoekt de sterkte
van de drie elementen der militaire macht v. d Ver. Staten :
het staande leger, de militie, de
vrijwilligers. — New York : Social Notes II (H. James). The
Christian Endeavour Movement (H.
Macfarland) : Overzicht van de
protestantsche missies. — Elasticity of written Constitutions (H.
Taylor).
LA CIVILTA CATTOLICA.
L'Enciclica di S. S. Pio X ai
francesi. — La Concezione del
Purgatorio dantesco. -- I nostri
quattro evang-elii : I1 vangelo di
2
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S.Marco. — Uornini novi ed errori
vecchi : tegen de al te stoute wijsbegeerte van zekerekatholieken.
VARDEN, November 1905.
Pater Ceslaus (P.RosenOrn-Lehn):
een levensschets van den in.
1902 overleden Dominikaan Pater Alfred, graaf Robiano, geboren te Brussel den 3 Mei 1829
en afstammeling, van moeders
zijde, van den grooten bekeerling, dichter en historie-schrijver
graaf Frederik Leopold Stolberg.
— To Digte: Hilsen Sill Rom (Ivar
Sater) : een geestdriftige groet
aan Rome en Seierssangen (Motiv fra Katakomberne). K atholsk Kultur i Fortid og Nutid. (G.
Schmiderer) : eene voordracht,
gehouden den I4n Februari 1905
over dit belangrijk onderwerp.
Spreker ging uit van de bewering, door de protestanten vooruitgezet,als zouden de katholieke
landen op kultureel gebied achter staan bij de protestantsche,
en bewijst in den loop van zijne
voordracht de valschheid van
die bewering. De eenige ware
kultuur is de kultuur des harten,
al de rest is onafhankelijk van
den godsdienst. -- Betragtningev
(Johannes Jorgensen) : Eenige
treffende overwegingen over het
menschelijk leven op aarde door
den bekenden dichter.
— December 1905. Munken
Lorenzo (J. I. Kronstrôm) : eene
studie over den monnik Lorenzo
in Shakespaere's Romeo en Julia.

Wat is Lorenzo dus ? zoo besluit
hij zijne studie. Lorenzo is eerst
en vooral een echte mensch, die
kon voelen en lijden met andere.
Hij is geen fantaziefiguur, nog
minder eene abstractie. Hij leeft
en hij wordt levend voor onze
oogen. 1VIaar daarneven is Lorenzo priester — heel en al. Hij
is geen vermomde natuurfilosoof,
maar een welgezinde kristelijke
priester een zielezorger, die
niet te koop loopt met dogma's,
maar de ding-en kalm opneemt.
Hij is de vriend en de waarheidslievende getuige. Shakespeare
heeft hem doorloopend met groote sympathie geschilderd. Hij
heeft er geen schurk van gemaakt
omdat hij een monnik was, noch
een van haat gloeiende mensch,
omdat hij katholiek was. Diep
ingezien is Lorenzo het beeld
der Kerk — de dienende Kerk
wiens doelwit is vrede op de
aarde te brengen en vrede in de
onrustige menschenziel...— Host
i V aar, Sommer September, Sommer
i Vinter (R. Jahn Nielsen) : Vier
sternmingsvolle, welluidende naKatholsk Kultur
tuurgedichten
i Fortid og Nutid, vervolg van
deze hoogst belangrijke studie
Deensche
(G. Schmiderer)
vertaling van Streuvel's Den hvide
V ej. In Litteratur og T eater
bespreekt R. Jahn Nielsen een
drietal boeken, Oskar Andersen
de laatst in Kopenhagen opgevoerde tooneelstukken, en Ludwig Gunther den 5 n jaargang- van
R. Jahn Nielssen's Julekesten.
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In de Verslagen der K. V . Academie liet de Z.E.H. KANUNNIK
MUYLDERMANS zijne belangrijke studie verschijnen : Hoe de ouderen

er over dachten.
verhandeling is afzonderlijk verkrijgbaar in den boekhandel Ryckmans, Mechelen 0.75 fr.
Den beknopten inhoud van de bespreking vinden wij in de
laatste bladzijden. Wij lezen in 't kort : Taal in Noord en Zuid,
Letterkundige strekking.
— Spelling, — Uitspraak,
Wij hebben een werk voor Vanden, dat wel voor degelijke
geschiedenis moet gehouden worden, omdat ieder punt op vasten
grond en op talrijke aanhalingen berust.
Somtijds kan ons toch bij het nadenken een opmerking in
den geest komen : e Praxis differt a speculatione. »
Heeft Holland wel metterdaad onze Vlaamsche Taal op
gelijken voet gesteld in het erfenisrecht van den Nederlandschen
stam ?
Is het gezappige woord der Vlaamsche gouwen p.-,eene verrijking geworden voor onzen eigen taalschat, en tegen wil en
dank van Hollands aanmatigende oppermacht en alleenheerschappij ? Wij herinneren ons de klachten van D. Claes tegen
het Hollandsch Algemeen Nederlandsch Woordenboek. Die aangeklaagde grieven waren niet nit de lucht gegrepen.
Voor de beschaafde uitspraak geeft de Z. E..H. Kanunnik
Muyldermans ook de beste wenken en lessen. Nochtans, om de
regels toepasselijk to maken in den dagelijkschen omgang, zou
er kunnen op gewezen worden, dat alles geene fout is wat tegen den stijven regel der spraakleer aandruischt.
Zoo b. v. Wij zeggen De vader, De zoon, Den boom,

Den ezel.

Dat is niet willekeurig, dus geene fout. Deze afwisseling staat natuurlijk in verband met de n der welluidendheid, die ,00k in de
Grieksche taal zoo dikwijls en regelmatig wordt ingelascht. —
Verder zijn er. verzachtingen en afkortingen noodig, die heel
goed met ons taaleigen overeenstemmen. B. V. Hoe vindt gij
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deze sigaren ? 1k zal antwoorden : Ze zijn goed 1k vind ze
maar ik zal nooit zeggen : 't zijn goede. Dat is veel te hard.
Dat wil uit den mond niet. Mijn spraakgehemelte dwingt mij te
antwoorden : 't zijn goei.
Deze bewering zal de stevig-opgebouwde stelling van den
schrijver niet omverwerpen. 't Moet veeleer steunen en schoren
dan of breken. Nog kon hier goed in 't midden gebracht worden,
dat woord en kiank eene toonladder behoeft, die merkelijk
verschilt in Noord. en Zuid. Zoo is het gelegen met den Gregoriaanschen zang. leder modus heeft zijn uiterste van hoog en laag.
Daarbuiten is het valsch. Toen ik nog student was moest ik
dikwijls het verwijt hooren : « Gij zingt als ge spreekt. » De
Hollandsche taal en zegswijze, iedere streek en gewestspraak
heeft eene muzikale verkianking, die in 't gesproken woord haar
recht doet gelden. Wij kunnen daar niet buiten. — Daar spreekt
iemand Fransch ! Dat is een Eng-elschman ! Ik boor het van
verre, zonder een woord te verstaan. En wij Vlamingen, wij
moeten geen Hoog-Hollandsch praten. Dat lukt niet. Laat ons
zuiver spreken, echt Nederlandsch, in onze natuurlijke uiting,
zooals Hugo Verriest het doet in de zangerigheid van zijn WestVlaamsch en Pastor Cuppens in eigen Limburgsch. Als 't u
belieft, Heeren Taalmeesters, leert onze jongens niet valsch
zingen, ... en stijf staan !
Nu komt de kat op de koord !
Ander schuif ken ! Wat zullen ze aan hun knevels trekken,
als de kollewijnspellers dit artikel van Kanunnik Muyldermans
eens rijpelijk willen overwegen. 't Is akelig- !
De rechtgeloovige hervormers worden hier voor kettersche
protes tanten uitgemaakt. Wij zullen toch gereedelijk moeten
aannemen, dat de nieuwrichters het goed voor hebben ; zij
volgen immers de vingerwijzing van hoogleeraars, die geen lid
zijn der academie. Hoe kunnen zij dus verdwalen of buiten het
rechte spoor loopen ? Onmogelijk !
In het « ridendo dicere verum » ligt nog geen bewijs. Doch
laat ons eenige vragen stellen. Indien er eene beweging bestaat
ten voordeele van het algemeen stemrecht, ik wil zeggen :
ten voordeele van de vereenvoudiging der spelling, — heeft die
beweging dan al dadelijk het recht van ruitenbrekerij ? Willen
wij onze taal doen achten, willen wij onze taalrechten verdedigen
in Belgie, dan moeten wij geen ordeloozen staat uitroepen. Wat
hebben de Vlamingen te winnen of te verliezen met zulke spilkunst ? De bedenking al Teen is een bitsig verwijt. Zou ieder
dorp molten schrijven naar eigen tongval ? Dan krijgen wij binnen kort een heelen boel algebra te ontcijferen.
goed
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Moeten er toch dwangwetten blijven bestaan, die tot heffen
op zekere woordvormen, dan geraken wij nog verder van huis.
1 0 De spraak onzer Kempen en zeker de spraak van NoordBrabant vindt zooveel bezwaar niet in de Nederlandsche taalregels als de Parijzenaar ill zijn Fransch. Met andere talen
kunnen wij ook heel goed in vergelijking treden. Of luister naar
den Engelschman en lees wat hij schrijft ! Wij zijn dus niet
verachterd, en de spelkunst is geene levenszaak. 2 0 Het nieuwere
zal zeker geene vereenvoudiging heeten door heel het Vlaamsche
land. Luister naar het yolk en lees de nieuwe spelling.
Met zijne terechtwijzing heeft Kanunnik Muyldermans eene
goede daad gepleegd, eene ridderlijke daad. Het wijselijk-doelmatig onderricht in de moedertaal zal eerbied bewaren voor
zijne gezaghebbende overtuiging.
Hier komen wij op een ander terrein. Streng klinkt het oordeel van den spreker, wanneer hij nog een woordje rept over
onze tegenwoordige letterkunde. Hij beschouwt den slechten
kant ; dat is ook het voornaamste. omdat er het verderf, de besmettelijke ziekte in woekert.
« En waar to zachte meesters zijn,
Daar zijn ook vuile -wonden. »
Lees die bladzijden, lees a. u. b. en denk na Volgens de
mode van den dag haddet gij toch liever eene ophemeling op den
voorrang gezien, eene ophemeling van den uiterlijken vorm.
Terloops heeft de schrijver die uitmuntende hoedanigheden erkend en aangestipt, terloops, hij hadde kunnen uitweiden.
Wij zulien geen namen noemen, doch wij spreken over dat
gemaakte en gezochte van den nieuwen stijl, over het volbloedig
moderne, dat schier alle oude of natuurlijke zegswijze over
boord heeft gesmeten. Welnu, is die moderne vorm aannemelijk
op alle gebied ? Neen ! Die moderne taal is onbeholpen voor de
gemoedsuiting van bet levende gesprek ; zij is onbeholpen voor
de rechtzinnige en sterkende opbeuring die het luisterende yolk
behoeft en verlangt ; zij is onbeholpen voor de ernstige wetenschappelijke redeneering ; zij is onbeholpen voor alle vakken der
machtige welsprekendheid ; — die moderne woordenpraal hoort
enkel thuis bij dilettanten, in den beperkten kring der esthetiek.
Dat smeden, dat overladen en zonderling schikken kan wellicht
tot betere orde gebracht worden, en daarna molten wij jets beters vervvachten : het licht uit den chaos.
De studie van het levende, groeiende, bloeiende woord
rnocht hier afzonderlijk worden aanbevolen. Voelt iedereen niet
wat verschil er bestaat tusschen ultra-moderne poezie en de
heerlijke, natuur-frissche taal van Guido Gezelle ? Aldus moot
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ons taalwezen en onze taalkennis verrijkt worden met duidelijkgangbare munt.
Dat is een eerste wet en behoefte Laat ons dan verder die
verfijnde naspeuring volgen van het scherp-zoekende woord, laat
ons hulde brengen aan de nieuwe schepping van rythmus en
harmonie, laat ons nog bewonderend stilstaan voor de prachtige,
lijnende beelding, voor de toovermachtige phantasia, die somtijds
wel een Regenboog van taal zou spannen boven ons hoofd.
Ja, in het nieuwere woelt en waagt er een wondere kracht,
maar dynamiet is gevaarlijk ! Dat spul moet met eene allergrootste voorzichtigheid behandeld worden, en het gevaar moet
immer worden aangetoond.
Een veelgelezen tijdschrift der jongeren gaf omlangs een‘
artikel over Droefheid in de Leiterkunde. De aanhef bevalt mij
niet ; ik zou veel goeds zeggen van de rest. — Een volzinnetje, dat aan het einde der bespreking van moderne gedichten
haast gemeenplaatselijk is geworden, is het volgende : — W aarom
die onoprechte,onnatuurlijk-ziekelijke,onehriste4ke droefheid ? » — Heeft
die ondervraging dan geene waarschuwende beteekenis ? Indien
er typhus en cholera bestaat, dan vragen wij voorzorgen en
redmiddelen. 't Is heel weinig gekort als iemand komt zeggen en
bewijzen, dat zulke ziekten overal kunnen uitbarsten.
Een katholiek weekblad van Brussel gaf nog eenen volzin
of onzin ten beste, dien wij ook niet al te gretig voor waarheid
moeten verorberen :
« Van de critici, die vaak gevoel-menschen zijn en veelal
zich over modernisme uitlaten als blinden over kleuren, kunnen
wij zoo dagelijks idiootdomme boekbesprekingen lezen : Dzt
both is een vertolking van ziekelijke sentimentaliteit, van ofigesehroefde
valsche smart, en zoo wordt het maar misprijzend van de hand
gewezen.
Moet zulk oordeel a priori voor een idiootdomme bespreking
worden gescholden ? Die Kloos-verstandige verachting voor alle
christene begrippen moet ons niet verbluffen. Ik heb frissche
jongens zien verbleeken,verdorren,omdat zij hart en geest wilden,
voeden met ziekelijke sentimentaliteit. En zou de kritiek daarover moeten zwijgen, wanneer ze toch een schrikkeliike waarheid spreekt ? Zwijg-en ? Voor Wien ? Geef uw naam a. u. b.
Kanunnik Muyldermans heeft het woord van freule Anna de
Savornin Lohman tot het zijne gemaakt :
« Is het niet een treurig verschijnsel te zien, dat heel een
schare van jonge mannen, van nieuw-opgestane « letterkundigen
hun jonge mannenkracht en hun jong talent niet anders en
beter weet te gebruiken, liever gezegd misbruiken, dan door te
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'wroeten in het walgelijkste straatvuil en het onzegbaarste drek,
om er ten slotte, gansch en al van vuil doortrokken, weer uit te
komen, en dan nog te pronken in gore, vunzige geestes-produkten, met de opgedane levenswijsheid, liever gezegd met de
uitwendige smetten, waarmede ze zich hebben bevlekt ?
De spreker eindigt met deze samenvatting zijner gedachten
en gevoelens :
« Eilaas ! waarom moet dan met eenen jammerkreet, dien ik
als eenen noodkreet zou willen doen schallen, dit overzicht
sluiten? — Wee den volke \viens letterkunst, alhier, eene verknoeiing wordt der taal, een aanslag op de gezonde rede, een
geschrei van karakterloosheid en wanhoop; of erg,er nog, alginder, een vloek dreigt te worden tegen den Hemel, eene erg-ernis
voor de onschuld en eene misdaad tegen de maatschappij !
De kloeke voordracht van Kanunnik Muyldermans verdient
de hoo;ste aanbeveling, bij iedereen die belang stelt in de
levenskracht en in de werlcing onzer Vlaamsche letterkiinde, en
.vie de g-eschiedenis sedert 183o wil nagaan, die zal nopens deze
belang-rijke vraagstukken nergens vinden wat zoo stevig is samengesteld.
A V.
SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN,AFKOMSTIG VAN
OUDE GEBRUIKEN EN VOLKSZEDEN, door A. DE
COCK. Gent. Ad. Hoste. 1906. Prijs 4.00 fr., 46o biz.
Dezen die 't uitgeeuwen dat de scientia een vervelend boeltj en
is, stop ik op een, twee, Brie, met dit bock den gapenden mond.
Dat is nu zuiver wetenschappelijk werk. Welnu, prettiger,
leutiger, leutiger lezing, dan deze ken ik niet.
Dit is Vlaamsche ethnographic bij uitnemendheid. Geen
dorre doceering over volkerenkunde, over 't leven der menschen,
uit professorate katheders als nit de vvolken gezien. Hier is ons
yolk zelf aan 't woord ; en 't vertelt zeif zijn leven, zijn geschiedenis door de eeuwen been. We hooren onze boeren als uit een
phonograaf : ze praten, ze gekken, ze schimpen, ze vechten, ze
lachen, ze schreien, ze koopen, verkoopen, ze liegen, bedriegen,
ze vloeken, ze bidden, ze boeren, ze biechten, ze bedevaarten,
ze spinnen, ze weven, ze boeren, ze varen, ze minnen, ze vrijen,
ze trouwen, ze kinderen, ze begraven maar zij eten en drinken,
en feesten en kermissen vooral.
Nagenoeg- tweeduizend spreekwoorden met Breeden uitlegen vergelijkende studio bij andere volkeren.
Ja, daar behoort iets toe om zoo'n phonograaf te verzinnen
en samen te stellen ! Met zijn ooren immer gespitst, met potlood
en notaboekje altijd gereed, moet men Vlaanderen in alle richtingen hebben doorkuierd. En als men dan telkens vermoeid
weer thuiskomt des avonds, dan begint eerst het werk Dan
moet men bibliotheken verslinden; dan moet men Cats lezeii. en
Huvgens, en Hooft, en Poirters. en Breero, en Vondel, en Gezelle.
Dan moet men alle mogelijke Idioticons naslaan, en Harrebomee
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bestudeeren, en Vercoullie, en Otto, en Reinsberg-D-iiringsfeld en
Grimm, en Servilius, en, ja nu de Latijnsche namen komen zou
daaraan geen stelpen zijn.
Wetenschap om u een nachtmerrie op 't lijf te jagen ! En
toch schrikt al die geleerdheid niet af. Want van achter die
eruditie komt daar altijd schateren, barstend van levenslust, ons
oude Vlaamsche yolk ; van achter die stapels folianten knikken
en knipoogen, dat ge 't uitproest, jolige, lollige, ronde, roode
bierkoppen van Brouwer, en Teniers, en Snyders, en Jordaens.
Een bock dat ik ter nieuwe leering en ter oude « jolyt in
alle handen wensch.
Ten slotte : Mag ik den H. De Cock berichten dat men bij
ons (Wachtebeke en omstreken) voor 't spreekwoord n r 260 een
versje rijker is dan elders ? Wij zeggen :
Een ei is geen ei;
Twee eiers is een half ei ;
Drij eiers is een gheel ei ;
Vier eiers is een paaschei.
Mag ik hem ook vragen of hij de spreuk 410 : K Wanneer
een vos de passy preeckt, boeren, wacht uw gansen » wel bij
Cats heeft gevonden ? Was het niet bij Poirters ?
J. P.
Uitgaven der Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding :
GELOOVEN ! door Eerw. Heer E. VALVEKENS, Doctor in de
Wijsbegeerte en Letteren, Diocesaan Schoolopziener.
Een degelijk apologetisch werkje. Gelooven is redelijk en
noodzakelijk. Zielkundige ontleding van den geloofsakt. Welk
onderscheid tusschen natuurlijk en bovennatuurlijk gelooven ?
DE VLOEIBARE LUCHT, door Ingenieur DE CLERcQ,Bestuurder van het Electriciteits-Laboratorium der Hoogeschool
van Gent.
Een wetenschappelijk vraagstuk. Hoe men er toe gekomen
is de lucht vloeibaar te maken en welke wetenschappelijke
toepassingen er uit kunnen volgen.
OUDE TOOVERIJ EN MODERN BIJGELOOF, door den
E. H. Jos. LAENEN, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren,
bijgevoegd Archivaris van het Aartsbisdom Mechelen.
In eenvoudigen, populairen trant heeft schrijver dit folkloristisch onderwerp behandeld. De leering die uit de aangehaalde
feiten volgt is deze : Alle dwaze opvattingen en praktijken bij
onbeschaafden en alle bijgeloovigheid bij de beschaafden vinden
hunne verklaring in de beperktheid van den geestestoestand.
DE MAATSCHAPPELIJKE ORDE, volgens den H. Thomas
van Aquino en den Wereldbrief Rerum Novarum. door G. C.
RUTTEN, Doctor in de Maatschappelijke Wetenschappen,
Algemeen Secretaris der Christelijke Vakvereenigingen.
Mochten vele — ook ontwikkelde katholieken deze weinige bladzijden aandachtig nalezen en overwegen. Hier wordt
de grondslag gelegd voor alle maatschappelijke wetten, den weg
gewezen voor alle maatschappelijke werking.
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DE ALGEMEENE GEEST DER SOCIALE WETGEVING,
door M. VER HERS, Afdeelingsoverste in het Ministerie van
Nijverheid en Arbeid.
Schrijver dozer kleine encyclopedic van de Sociale wetgeving in Belgic, leert ons over de wetten nadenken, ze vergelijken
met buitenlandsche wetgevingen, de leidende gedachten er van
opsporen
DE HAVEN VAN HAMBURG, door G. HUYBRECHS.
Eene nauwkeurige beschrijving van deze belangrijke haven.
Hare bedrijvigheid in het wereldverkeer. De groote havenwerken aldaar uitgevoerd.
HET ONTSTAAN VAN ANTWERPEN, door LEO VAN DER
ESSEN, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren.
Dit is zeer ernstig, \vetenschappelijk werk.Ook deskundigen,
dunkt ons, zullen deze verhandeling met belangstelling lezen.
DE GODSDIENST DER GRIEKEN, door HUBERT VAN DE
WEERD, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren.
Er wordt eerst gehandeld over het ontstaan van den godsdienst bij de Grieken; schrijver verklaart zich tegen de toepassing der ontwikkelingsleer op dit vraagstuk. Daarna wordt
uiteengezet de godsdienst van 't historisch tijdvak en zeer
interessante bedenkingen worden er aan toegevoegd.
TEGEN DE ONTWIKKELINGSLEER toegepast op het
door den E. P. J. VAN MIERLO, S. J.

ontstaan van den mensch,

Hier ko.nt de ontwikkelingsleer ex-professo ter sprake.
Schrijver blijkt de behandelde stof goed meester te zijn en weet
ze kort en duidelijk en bondig voor te brengen.
Wij bevelen deze uitgaven, zonder eenig voorbehoud, aan
bij onze lezers.
Surds eenige weken laat de K. Vl. H. ook een weekblad
verschijnen : Tijdingen var de K. VI. H. Het bevat benevens
aankondigingen en korte overzichten van voordrachten, degelijke
\vetenschappelijke artikels. Ook dit blad zij ter lezing aanbevolen. De verhandelingen kosten o,.;5 fr het nummer en 3 fr.
den jaargang- van 12 nummers. Men schrijft in bij den uitgever
De 1V ederlandsche Boekhandel. Het weekblad is kosteloos en wordt
op aanvraag toegezonden. Beheer : Wolstraat, io.
STILLE STONDEN. Gedichten, AL. WALGRAVE. Jules De
Meester, Rousselare, 1905.
Al. Walgrave kan kijken diep in zich zelven en in de natuur ;
en hij kan zeggen en zingen wat hij ziet en voelt : en zoo dat. als
men hem e( ns heeft gehoord, men bij later weder-hooren altijd
getuigen kan : dat is hij ; zoo doet hij het alleen.Zeker is hij bij meester G ez elle ter schole gegaan. En 'k heet het gelukkig dat hij zijn
schoon-begaafd hoofd en hart ging neervlijen aan de borst van
't genie. Geen vorming zonder leiding, en Walgrave heeft de
beste en de zekerste gevonden. 't Zijn g-ansch verwante naturen :
in beider droomerige oogen ligt ons kleurige Vlaarnsche land te
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weerspiegelen en in hun horkende ooren ruischt altijd aan het
lied van de wijde zee. Stroomt uit Gezelle's mond - chrysostomus
— de gouden muziek van onze taal, Walgrave weet met veel
minderen rijkdom toch ook tonen te vinden die rhythmisch
dwing-en tot luisteren.
Een enkelen keer volgt Walgrave na van al te dichtbij : zoo
zijn Stonde van Weelde, zoo enkele strofen van Geziclzten nit het
V erleden Maar nog ware zijn Gezelle vereering onze literatuur
ten blijvenden zegen, al hadde ze hem enkel maar ingegeven zijn
Treurnis-hulde aan den Doode.
... 0 boomen, steekt uw armen bloot
Nu treurend uit : uw vriend is dood
En zal geen zang meer geven...
deze en voorgaande en volgende verzen zijn te zeldzaam-schoon
in onze Letteren om ze niet voor immer te onthouden.
Neen, Walgrave's bundel is geen ijdel gevers over levenspessimisme en vrijersverdriet Wie nog altijd nadorst heeft na
25 jaar op de Nederlandsche boekenmarkt krokodillen-tranen
bij bekers te hebben gedronken, zal bij Walgrave niet gediend
geraken. Hier heeft men poezie van troost, van hoop, van blij de
liefde, poezie die door de aardsche gezichteinders van beproeviug
en lijden de glansen van eeuwige zaligheid schitteren doet.
Van de Toegift Een Zang voor 't Vrije land spreek ik niet. Dat
Vlaamsche bierlied kan evenmin tot de Stille Stonden als tot de
poezie gerekend worden.
J P.
EENIG DOCHTERTJE, door DINA DEMERS. - L. Opdebeeck,
Antwerpen. igo5 (ingen. fr. 2,5o, geb. fr. 3,5o).
Met dit boek treedt eene nieuwe schrijfster den boomgaard
der Vlaamsche letteren binnen. Wij heeten ze hartelijk welkom
met dien eersteling, want haar Eenig Dochtertje is een blozende
smakelijke vrucht, waaraan de jeugd zich zeer zal verlustigen.
En zij mag het onbewimpeld naar voren tronen en anderen ten
voorbeeld stellen, want men gevoelt hoe in dat knap opgeleid
dochtertje al de gaven schuilen voor een vrouw, die later een
gelukkig gezin zal vormen.
Onze jonge heldin leeren wij kennen in de schooljaren, in
(lien tijd van kommerloos gefladder en blij gestoei, als een speelpopje, een scholiertje, dat wij met een goedkeurend glimlachje
bejegenen. Maar pas een paar jaren verloopen, en daar staat zij
op vaders kantoor, wordende geleidelijk ingewijd in 's levens
ernst; tot er plots een oogenblik komt, dat we tot onze verbazing bemerken, hoe uit het bakvischje een « groote juffrouw » is
gegroeid, voor wie wij nu met een schuchter gebaar den hoed
afnemen.
Wij durven verhopen dat Dina Demers een dankbaren leeskring zal vinden. Tot dusver meenen wij dat zij de eenige is
die, in onze Vlaamsche letteren, schrijft voor den leeftijd van
15 tot 20 jaar, en door haar onderwerp zich richt tot de kleine
burgerij. Haar boek is daarom een dubbele zegen. Het is juist
op dien leeftijd en in die kiasse dat, naast een ;rooter of kleiner
aantal dwaalbegrippen, er in ieder geval een zekere dosis Fran-
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sche ijdelheid in het jonge hoofd van onze juffrouwtjes wordt
binneng-esmokkeld. Hier hebben wij nu eigen schoon, dat zij
zullen kunnen waardeeren.
De taal, waarin het boek geschreven is, mag reeds flink genoemd worden. De schrijfster beproeve echter in de toekomst
een volzin aleens breeder te laten aanzwellen of in ruimer gotving- te doen uitdeinen. Nu zijn het meestal kort-afgekapte, naar
een enkel schema gebouwde volzinnetjes, die door hun eentonige opeenvolging op den duur wat droogies smaken. Ook
wezen de proeven met grooter nauwgezetheid gelezen.
Wij besluiten met het boek in de gunst der lezeressen en
van alle belang-stelienden warm aan te bevelen
E. VAN FRAECHEM.

ST PAULUS DAGBLADSCHRIJVER, een ontnuchterende
droom, door D. RYCUS. - Antwerpen, H. Majoor, 1905.
Jawel Sint Paulus v.-as zeer ontntichterd ! Van nit de dakvensters des hemels had hij dikwijls in de ondermaansche
gazetten gelezen : Moest Sint Paulus weerkomen hij zou dagbladschrijver worden ». Onze Apostel kreeg het in den kop en,
de Paradijsportier mocht waarschuwen Nvat hij wade, 't was
al water op een eend : hij vertrok naar Belgie om dagbladschiijver te \vordell. - - Doch 't ging zoo gemakkelijk niet als hij gedroomd had « Dorus Pompen, uitgever van den Echo van Pruldorfi,
godsdienstig, politick boerenweekblad, -weigerde vlakaf zijn
diensten voor Paulus' specialiteit, godsdienst en christelijke
sociologie, was geen plaats in een blad dat voornamelijk hoefde
te leveren : « marktberichten, vooral van beestenmarkten ; hoeveel koeiem en paarden er aan de lijn stonden, hoeveel biggen
aangevoerd, prijs van spek en runt, enz., annoncen Daarna
liep hij een blauwe scheen in het « provinciestadje Kabaalville,
aar twee kathol. weekkladen verschijnen De Otrechte en Dc
V erlichte Meneer Ronden, hoofdschrijver van De Oprechte, zette
Paulus aan de deur, oindat hij met won meehelpen om den katholieken burgemeester en de partij van De V erlichie te onttronen.
Zelfde uitslag bij De IV are Vriend van het Christelijk Volk, katholick dagblad, oplage too.000 exemplaren, dat eenzijds een hoofdartikel schrijft : « Wee der wereld wegens de ergernissen ), en
anderzijds zijn lezers verergert met onchristelijke feuilletons
(vuile tonnekens) en even onchristelijke Faits divers. Eindelijk
belandt St-Paulus en wordt aangenomen in het katholiek g-rootstadblad Le Moderne. Zijn proefartikel over het Fransch Katholicisme krijgt ongemecnen bijval. Eilaas! in zijn tweede artikel,
een over « Het Katholieke Belgie » — dat ik aan alle rechtzinnige
menschen aanraad te lezen -- is hij zoo vermetel aan de Belgische katholieken harde, naar zeer ware waarheden te zeggen
als : (( Men is bier te zeer geneigd onder het katholiek vaandel
te scharen al wat katholiek stemt », en vragen te stellen als :
Hoelang zal die tolitieke katholieke partij stand houden ? A en
ongehoorde beleedigingen nit te spreken als : « wereldschheid,
wuftheid, half h(-id »; kort en goed, het gevolg was dat hij aan
de deur vloog, achtervolgd van de spotternijen, beschimpingen
en verzetroepen der lezers. Ten einde rand, bezoekt hij pater
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Romoldus, een heilig Capucien, bespreekt met hem in 't lang en.
in 't breed den wantoestand der katholieke pers, de noodzakelijkheid en de middelen om dien te verhelpen,en verdwijnt plots,
nadat hij als laatste woord gesproken heeft . Bemint gij den
Heer en de zielen, Paters? Verovert dan voor Hem de pers, gij
en al vie tot den geestelijken strijd is toegetreden, en dan kan
Paulus weer naar den Hemel teruggaan, van waaruit hij u zegeEen aantrekkelijk, leerzaam, vruchtbaar boek
nen gal.
J. D. C.
Dr. G- J. BOEKENOOGEN. Vanden jongen gheheeten Jacke,
die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder
dye daer quam om Jacke te castien. Met 2 afbeeldingen. —
Leiden, Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill. 1905.
Deze uitgave voert het rangnummer X onder de verzameling
Nederlandsche volksboeken, welke sedert een paar jaar, te
Leiden, onder het bestuur van Dr. Boekenoogen verschijnen.
En het is een van die waar onze natuurlijke nieuwsgierigheid
het meest voldoening van te verwachten staat De vertelling
van Jaakje met zijn tooverfluitje, dank zij de blauwboekjes, leeft
nog immer voort in dorpen en achterbuurten, en in deze uitgave
nu wordt ons de tekst geboden, in verzen, van den oudsten druk
(Antwerpen 1528), en van een herdruk uit Amsterdam uit het
einde der xvie eeuw. In den druk van 1528 wordt het komisch
verhaal gestaakt na het tooneel voor den Officiaal,waar Jaakje zijn
fluitje bespeelt, en aanklagers, getuigen en rechters zoo onbarmhertig aan het dansen krijgt, tot ze alien om genade smeeken :
Die officiael liep op ende onder meer,
Ende dansten al omme wonder seer.
Die officiael spronc seer boven maten,
Dat hij sijn schenen stiet vol gaten :
Het dochte hem te sine niet zeer goedt,
Ende riep tot Jacke met ootmoet :
« Pypt niet meer, maar weest doch stil,
Dat bid ic u vriendlick door Gods wil.
Doe seyde Jacke tot elcken daer :
« Ist dat ghi mi hier wilt loven int openbaer
Dat ghi mi doen en sult quaet noch confuys.
Maer laten mi gaen soe ic quam van huys,
Ick sal mijn pypen laten staen,
En niemant sal meer drucx ontfaen. »
Doe riepen si al ghemeynlick,
Elide gheloofdent hem te doene certeynlick,
Ende voor syn sake oock te vechten,
En hem te beschermen voor alle rechten...
Heel dit verhaal, tot hiertoe, is een tamelijk slordige
navertelling van een Engelsch volksboek, waarop door den
uitgever gewezen worth, A finery geste of the frere and the boye, te
vinden in Vol III van Hazlitt's Remains of the early popular
poetry of England (London, 1866) Het Engelsch verhaaltje is
ingedeeld in stroofkens van 6 regelen, uitgenomen aan het
slot, waar de stroof kens maar van 4 regelen meer zijn. Als specf-
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men van de bewerking, hier het slot van het Engelschg-edicht
The Offycyall lepte over the deske,
And danced aboute wonder faste,
Tyll both his shy-nnes he alle to brest,
Him thought it was not of the best,
Than cryed he unto the chylde,
To pype no more within this place,
But to holde styli, for goddes grace,
And for the love of Mary mvlde.
Than sayd Jacke to them echone :
If ye wolde me graunte with herte fre,
That they shall do me no vylany,
But hens to departe even as I come.
Therto they answered all anone,
And promysed him anone ryght,
In his quareil for to fyght,
And defende hym from his fone...
De Amsterdamsche druk voegt aan deze eerste reeks
tooneeltjes een tweede reeks toe, hoe Jacke door zijn booze
stiefmoeder nog verder wordt gekweld, en hoe zij zich uit wanhoop verhangt als Jacke haren schat gestolen heeft, en hoe Jacke
zelf zich uit berouw « clu ysenaer » steekt.
Aldus heeft Jacke die werelt vertorden
Ende is een heylich cluysenaer gheworden,
Ende heeft daer gheleydt door Gods ingheven
Menich jaer een heylich leven,
Ende al svnen schat heeft by sonder mincken
Binnen sijnen leven willen schincken
Den behoeftigen ende den ermen,
Op dat hem Christus soudt willen ontfeanen,
Ende hem ontfangen in zijn gerecte ermen
Die ons wil bewaeren voor thelsche tempeest...
In alle opzichten, ook wat den vorm betreft, is dit vervolg
minder geestig dan het oudere gedeelte, hoezeer ook dit bij het
Engelsch voorbeeld ten achter blijft.
Met veel zorg bewerkt, zijn de aanteekeningen bij dezen
herdruk : I. de opgave en beschrijving van de 16 verschillende
uitgaven van het volksboek, en het onderzoek naar de onderlinge
verhouding van de verschillende drukken ; en II. het overzicht
van de litteratuur betreffende het volksboek van Jaakje, en de
verhouding tot de bron en tot de volkssprookjes,welke, per slot
van rekening-, de stof hebben geleverd voor de wonderlijke
avonturen van het guitige schaapherderke.
F. K.
VONDEL'S LYRIEK Bloernlezing met een voorwoord door
VAN ELRING. - Amsterdam, L. J. Veen, 1905. 346 blz.
J. VAN DEN VONDEL'S VERSCHEIDEN GEDICHTEN,
met aanteekeningen van Mr. J. VAN LENNEP. Opnieuw
uitgegeven door J. H. W. Unger. Twee deelen, gebonden.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
In rnooien, stevigen band, versierd met ontelbare prenten
die in vele gevallen een welkome bijgave uitmaken bij Vondel's
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lyrische en satirische verzen, kan de verzameling van Vondel's
V erscheiden Gedichten warm worden aanbevolen. De overvloedige
toelichtingen over personen en zaken zullen toelaten Vondel's poezie te begrijpen Deze uitgave, zoo spotgoedkoop, is
een groepeering van de deeltjes met lyrische poezie nit de bekende uitgave in een 20 tal deeltjes door Van Lennep en Unger.
De heer Van Elring deed maar alleen een keus uit het beste.
Hij merkt terecht op dat « zelfs de zoo bekende Inleiding tot
Vondel van Verwey niet meer geeft dan een schrale tien dier
lyrische verzen volledig. » Ook de schooluitgave, « Vondel's
Lierpoezie » door Stellwag-en (2 e druk, Den -Haag. de Gebroeders
Van Cleef, 1898) geeft z. te weinig,.
In de inleiding van den heer Van Elring is veel behartigenswaard. « Van onze drie grootste lyrici : Guido Gezelle, Bilderdijk
en Vondel, is de eerste de meest gewestelijke, de laatste de
meeste stedelijke, nationale, en met Bilderdiik de meest universeele, meent hij o. a. Zijn inleiding is echter weinig meer dan
een lofspraak op Vondel als lierdichter. En de gedichten zelve
worden afgedrukt zonder genoegzame toelichting, zelfs die voor
Welker verstand grondige kennis van de Amsterdamsche strijdvragen'in Vondel's tijd van noode is. De spelling heeft hij naar
de'mode van nu gewijzigd, omdat tusschen Vondel en ons geen
slagboom mag gesteld. In de volgorde der stukken volgde hij
door den band Van Vloten. Een portret van Vondel staat voorop.
« Moge dit bock ook lezers vinden in Vlaanderen !... »
wenscht de verzamelaar. Dien wensch kunnen we onderschrijven.
Niet geheel zonder voorbehoud nochtans, en om dat voorbehoud
te formuleeren veroorloove men ons te verwijzen naar de bespreking in Lectuur, (2e jg. nr 8), door J. J. G. Boelen S. J. Deze
betreurt het ten zeerste dat deze Bloemlezing « er weder eene is,
die bij geen mogelijkheid aan de jongelui onzer R. Kathol.
Gymnasia, Colleges en scholen in handen is te geven ; evenmin
aan vele andere. Er komen tal van zekere kleinere gedichten in
voor die plegen heel wat meer kwaad te doen, dan menigeen
vermoedt. Daarenboven er zijn nog andere stukken in, die
al]erzekerst niet onder het oog van iedereen moeten .worden
gebracht. Een, om mijne bedoeling te verduidelijken. Van die
Suzanne-schilderij zegt Vondel zelf in zijn gedicht, dat de
beschouwing ervan hoogstgevaarlijk is, maar levert inmiddels
zelf een zoo levende, weelderige schildering, dat die waarlijk
niet veel minder gevaarlijk mag heeten. » Het spreekt vanzelf
dat dergelijk voorbehoud ook en nog meer, op een volledige
uitgave van toepassing is. Geen van deze beide uitgaven is dan
missehien volkomen aanbevelingswaardig waar het de « onrijpe »
scholen onzer jeugd geldt. Gelukkig dat echter het lezersp.ubliek niet heelemaal tot de vlijtige studenten beperkt is, die met
een mooi en nuttig bock voor hun vorderingen worden beloond.
MODERN A. B. C. VOOR KATHOLIEKEN. Korte antwoorden op de moderne opwerpingen tegen de Kath. Kerk, door
X. BYOYSS.7.,vrij vertaald en bewerkt door P. B. van Kesteven,
O.C.— G. Mosmans, Zoon, te 's Hertogenbosch, 1904.260 blz.
Het zal zeker onmogelijk zijn al de leugens te achterhalen
die tegen de Waarheid uitgekraamd worden. Op onze dagen is
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de nijd tegen Kerk en Godsdienst te spitsvondig, en de zoo geheeten wetenschap te verwaand. Nochtans verricht hij goed
werk, dunkt me, hij die zich de moeite boost de leugens rechts
en links bij de tong te grijpen, en ze op de poort vast te spijkeren Dit deed P. Brors in Duitschland, en P van Kesteren heeft
dat verdienstig werk aan Nederland bekend gemaakt. « Wat ik
u aanbied, zegt hij, is niet een vertaling in den strengen zin, 't
is meer een vrije bewerking- ; hier en daar liet ik iets weg,
tei\vijl ik op andere plaatsen iets inlaschte, wat mij meer dienstig scheen voor Nederland Of nu die vertaling of omwerking
keurig gedaan werd, zal ik niet onderzoeken ; het oorspronkelijk
werk ligt te mijner beschikking niet Edoch, Welke orde wordt
er in dit boek gevolgd ? De schrijver gaat alphabetisch te werk,
b. v. Aalmoes, Abraham, absolutismus... en weerlegt de opwerpingen, die met die grond\voorden betrekking hebben. De toon
vain zijn antwoord is steeds ernstig en bezadigd, ja hij mocht
sonis wel eenigzins strenger, bijtender zijn... en in plaats van
Let Looge woord aan den opwerper toe te laten, kon men zelfs
wel fl ans aanvallend en bestrijdend optreden. Trouwens de
dwaalieer is vaak nuiar stout, ornthlt men haar al te licht opvolgt in den doolhof van drogredenen, en het ware dikwijls
b(-ter haar zelve rekenschap te vragen over haar doen en spreken,
leder antwoord in dit bock is bondig en klaar. De bronnen worden doorgaans opgegeven, en \-varen er nog meer voorhanden,
hadde 't nog never gezien. Druk en taal zijn wel verzorg-d.
Op bladz. 4 1 verbetere men 1703 in 1073. Kortom een boekje
dat verdient uit ter herte aanbevolen te worden.
J. Mdm.
INGEKOMEN BOEKEN TER BESPREKING :

Nieuwe uitgaven der firma Noordhoff
TUDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS, LAND- EN VOLKENKUNDE, onder
redactie van Dr M. G. De Boer en R. Schuiling.
TUDSCHRIFT DE DRIE T.ALEN, voor hen die zich willen oefenen in
de Fransche, Duitsche en Engelsche taal.
OVERZICHT DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS. De XVIII e Eeuw 16891789 met register door C. W Pothast.
NEDERLAND Eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Nederland. door R. Bos.
NOVELLEN UND ERzAEHLuNGEN,herausgege eben von J.J.Leberman,
J. W. Kuiper and M. Eitelenboom. N r I Peter Rosegger,
Acht Erza,hlungen.
TOESTANDEN EN GEBEURTENISSEN. Eenvoudige lessen over de
Va.derlandsche geschiedenis, 2 e en 3 e deeltje, door B. Laarman.
REKENBOEK VOOR DE HERHALINGSSCHOOL EN BET VOORTGEZET LAGER
ONDERWIJS, door R. Boosman en R. Bos.
DE AMBACHTSJONGEN. Opg-aven voor leerlingen van ambachtscholen, gemeente-avondscholen, enz., door E. J. Reinders.
DE JONGE, STELLER. Steloefeningen voor de lagere school, door
B. Baas.
VOORLOOPER VAN BUITEN NEDERLAND. Eerste leerboekje der aardrijkskunde van Europa en van de werelddeelen, door R Bos.
ANTWOORDEN op de 3 deeltjes van het rekenboek voor de herhalingssch. en het voortgezet onderw.,door Boosman en R.Bos.

OMROEPER

WIJ LEZEN in Van Ouzen Tijd het volgende In Memoriam
door Jan Kalif aan Pastoor Kaag gewijd, die stierf verleden
maand :
Ietwat luidruchtige persoonlijkheid ; graag geestig, en ter
wille van een goeden zet anderer gevoeligheid niet steeds
ontziende ; wel eens loslippiger, naarmate hij zijn toevallige
omgeving van zulke vrijmoedigheid minder gediend wist, scheen
Pastoor Kaag, in de alledaagschheid van groote gezelschappen
of voile spoorwegcoupês, een meer singuliere dan aantrekkelijke
pastoorsfiguur.
Maar in de intimiteit van een kleinen kring, waar hij zich
wellevend luisteraar toonde, scherpzinnig opmerker daardoor
en fijn prater, ais hij het woord nam — bleek hij veeleer een
binnenstbeste, en vrijer van zelfoverschatting en geestelijken
hooginoed, dan tai van bescheidenen )), bij wie zekere stille
nederigheid van gedraging allerminst de veruiterlijking beteekent
van eenig besef hunner geringe waarde.
Door rijke begaafdheid aangelegd op het verkeer met menschen-van-beteekenis en toch zelf geen voorman geworden, was
hij liever bescheiden onder zijn meerderen dan de held in een
kring van lagerstaanden. Uit een groote oprechtheid sterk in het
vermogen der bewondering, kon hij van zijne persoonlijke
herinneringen aan velen onzer groote mannen in vertrouwelijke
oogenblikken verhalen met een mooi accent van innige g-enegenheld. En ais hij het over zijn meest-bewonderde figuren had over Dr. Schaepman b. v., over rector Van Cooth, of Mgr.
Van Heukelum dan moest ge al van hem houden om dien
warmen toon.
Wel iijdend het Teed van velerlei miskenning, die hem ook
den drukken werkkring onthield, waarvoor hij gemaakt scheen,
vond hij in een aangeboren, doch ook gekweekte, blijmoedigheid
de kracht Naar gelaten te dragen, en als het hem toch te zwaar
dreigde te worden, wanneer hij zich al te na voelde benauwd
binnen de waarlijk voor hem te enge sfeer, dan trok hij op reis
en haalde, priester, nieuw en moed uit de aanschouwing der
glorien van het grootsch katholicisme, de hedensche in Rome
en de veriedene in de schoone monumenten en venerabele
herinneringen van alle landen met eene oude beschaving.
Zoo was hij, buitensch pastoor, door zijn omgang en zijn
reizen, een breede en openstaande geest geworden.

STUN STREUVELS EN RENÈ BAZIN

Streuvels en Bazin hebben dit gemeens dat zij beiden
van huis uit landschapschilders zijn, gewonnen en gekweekt
midden in Gods ruime natuur, minnaars en kenners van het
landleven, van de kleine menschen lijk ze daar werken en
lijden op de wijd-uitgestrekte velden, in den wasein der
omgeploegde earde, met onder en boven en rondorn hen de
pracht (1,21- oneindig-afwisselende natuurschoonheid. Streuveis slaagt best in de novelle en waagde zich nog maai tweemaal aan den roman. Bij Bazin is er voorliefde tot breedere
vorrnen, alhoewel zijne werken op een of twee uitzonderingen na — Les Oberie misschien, en zeker Donatienne eene
aaneenschakeling zijn van novellen, een zacht ineensmelten
van tafereelen. veeleer dan handelingen uit een stuk. Stemmen al hun boeken niet tot droefheid, een nasmaak van
weemoed laten zij niet zelden achter. Maar bij de aangestipte trekken beperkt zich het kunstbroederschap van
Streuvels en Bazin en evenzeer verschillen zij als ze verwantschapt zijn.
Geen vergelijking tusschen beiden en ook eigenlijk geen
teg-enstelling wordt hier bedoeld. Wat wij willen is eenvoudig den indruk weergeven op ons gemaakt door Streuvels'
werken, die Open Lucht en Stille Avonden voorafgingen (i).
Waarin zij te kort schieten mogen eenige aanhalingen uit
(1) Lenteleven, Zonnelij, Zonzerlr;zd, Doodendans, Dagen, Langs
de VITegen, Minneliandel, Dorlsgeheivir!: verschenen in druk te Amsterdam bij Veen of in De Nederla::,',,,-he Boekhandel te Antwerpen;
Open Lucht en Stille Avonden bii Meindert Boogaerdt jun. te
Rotterdam en in Krijn's Vlaantsche 1 .? ,),./ehandel te Brussel.
22
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Bazin, den Franschen tegenhanger en kunstbroeder, beter
clan lange uiteenzettingen toelichten.

Uit de werkelijkheid zelf, uit de met-oogen-waargenomen werkelijkheid, hieuw Streuvels den steen waarmede hij
na zes jaar reuzenarbeid zijn reuzenbouw heeft opgetrokken.
Geen baksteen, geen samenkneedsel van allerlei oplosbare
stollen enkel rotssteen : de vaste, duurzame waarheid.
Werpt men op dat de steen geen kunst is, maar het houwen
van- en het bouwen met den steen, 'tgeen Zola in den
gouden regel klonk : « L'art est un coin de la nature, vu
travers un temperament » ? Om het even. Het komt er toch
eerst op aan een steen to vinden waarin men beitele. Hoe
harder de steen, hoe scherper beitel er noodig is, maar hoe
duurzamer ook de ingedrukte worm. Welnu, voor kunstgewrochten geen degelijker steen dan de werkelijkheid, de
ware toestand der dingen buiten ons, onafhankelijk van
onze inbeelding. Zooveel wijsheid maken wij toch aan onze
naneven over dat zij het werkelijke, het verwezenlijkte niet
meer in idealistische opgewondenheid zullen overschrijden,
en voor hun are perennius zoo maar geen stof uit de lucht
meer grijpen of uit de goocheltesch of uit ijdele droomen ! (I)
Zonder verdere uitweiding is de hoofdhoedanigheid van
Streuvels' kunst, degene die het eerst en meest in het oog
loopt, de nauwkeurigheid, de natuurgetrouwheid zijner opvatting. Al wat men zien, hooren, ruiken, tasten kan neemt
hij beeldelijk in zich op en geeft het weer gelijk zijn gezonde zinnen het hebben waargenomen. Niets ontviel aan
de dingen en niets werd er bijgevoegd. « Werkelijk zoo ! »
(1) « Leurs qualites (er is sprake van de realisten), qui sont
grandes, perdent leur prix pour n'etre pas employees comme
faudrait
ils ont l'air de revolutionnaires parce qu'ils n'affectent d'admettre que la moitie des verites necessaires — et it
s'en faut a la fois de fres peu et de beaucoup qu'ils n'aient strictement raison. »
(Eug. Fromentin, aangehaald door Brunetiere in Le Roman
naturaliste.)
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knikt men bij 't minste dat hij toont. Jammer dat wij het
eerst bemerken als hii er onze aandacht op vestigt! Ten bewijze dier eerste kloeke eigenaardigheid laat ik hier volgen
bet verbazend juiste morgenkrieken op de hofstede waar
Jan knecht is :
De dag kwam met grijsblauw den blank van de zwarte

slietberdels lichten en de zwaarronde en bonkige schonken der
achterlijven van de peerden. De verschheid van den wind -woei
dweers door de warmte en zweet- en mestreuk van 't eene door
andere deurgat in en uit... Achter de melkwitte mist kwamen
de gekalkte muren van huis en 'loving bloot en de boornen in den
bilk stakes zwart hun knobbelige oude takken in de grijze lucht.
De huiskave rookte en de wind blies nit het oosten. De hennen

/zwarnen kakelend van den polder gevi.ogen en liepen verslaafd
en haastig rond. Boven op den veurst van de schuur schreeuwde
de vauw den nieuwen dag wakker. De koeien loeiden in den
stal en overal achter gesloten deuren ging ge-v-voel en geruchte
van beesten. De rneiden en dochters kwamen buiten ; zij waren
los aan,c,r eldeed, zagen slaperig door heiir verplakte oogen,
bonder verwerrelde haar met een wrong vast op 't hoofd en
aij -wieschen zich handen en wezen bij den waterput. Daarmede
werden ze plots heel wakker ; ,haar lachende spraak kwam

los

en met lichten tree, de twee geel keperen keels zwaaiend,
stapten zij naar den koestal. (1)

Niemand outging het hoe veel onderwerpen in die morgenbeschrijving werden opgenomen. Opdat die groote hoeveelheid details een tweede verdienste heete van Streuvels'
kleurborstelen mogen de onderwerpen en de verscheiden
onderdeelen dier onderwerpen niet uit hun natuurlijke
verhouding gerukt. Anders ontstaat er bij den lezer vermoeienis en verwarring. Hij ziet veel en niets. Op Herman
Teirlinck in Het Stale Gesternie (2), bij voorbeeld, en Gustaaf
Vermeersch in:Manmenwetten (3), ja zelfs op Flaubert, heeft
Streuvels dit voor, dat hij de voorstelling van het geheel even geniakkelijk maakt als die der onderdeelen en
toebehooren. Hiervan overtuige Zondags (4), de klassieke
(1) Langs ate Wegen blz. 5-6.
(2) Bussum, Van Dishoeck.
(3) Ibidem
Uit Lenteleven.
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beschrijving van het duivenhok. Noch het in en- uitvliegen,
noch het « dooreenkreve1end gewemel en gewandel van duivers, duivinnekes, kroppers een bonde bende al dooreen...
een kleine wereld » benadeelen de helderheid van 't tafereel.
Indien het eindelijk duistert op 't zolderken 't is om den
invallenden avond.
Feitelijk hangen Streuvels' schilderijen vastgespijkerd
in het geheugen van wie ze eenmaal genoten heeft. Waarom?
Om hun echt Vlaamschen a ard, het Vlaamsch-zijn tot in merg
en been van het beschrevene? Om den eenvoud van wezens,
die nooit buiten onze Vlaamsche buiten ons voile Werden opgevat ? Mij goed. Maar een andere reden, de gewichtigste, grind ik liever in het plastieke van Streuvels' beschrijving, in zijn beeldende woordkunst, in den uitsprong waardoor
het beschreven ding ons oog komt raken, veelmeer dan wij
ons hoeven geweld aan te doen om het te vatten. Een
woord gebruikt hij daartoe, een enkel woord, het woord dat
een geschoolde schrijver min of meer benadert of waar hij
blindelings naar Last, zoo Been aangeboren aanleg het hem
ingeeft, en wiens opwekkingskracht Taine zoo wel beschreef : « Un mot bien choisi fait en nous comme un
de sensations ; par lui un point clair se dêtache, et tout alentour apparaissent et s'enfoncent par echappêes les choses
environnantes. » (1) Mag ik bier eenige dier tooverwoorden
neerschrijven? Uit Lenteleven, Streuvels' eersteling, teekende
een vriendenhand de volgende op :
Avond. — Een bende zwarte kraaien dreef door de lucht De
wind zoefde in de naakte kruinen ; de smoor klom en de dingen
verdunden in een blauwendigen wasem. Ze verdwenen en 't wierd,
doodtraag, donkerzwarte nacht.
Zomer. — In 't bosch was het doodstiL De boomen stonden
in
vast den zonnelaai en de jonge blaars hongen roerloos te blinkers.
Middag. — De noenzonne beet de bloote steenen en 't scheen
alles dood, weggescholen en benauwd van dat gloeiend zonnevier... De
peerden stonden drie looter:, hunnen hop neerwaards, scheef
tusschen de tramen en ze stampten nu en dan eenen korten stamp
om de vliegen te weren... Een hond kwam lanzlendig aangestapt,

(I) H. Taine, La Fontaine et ses Fables.
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en ging... onder de zonnebloemen liggen j)inkoogen. Niets en was
er dat nog roerde.
FIet witte wegelken wentelde tusschen de velden.
Zijn groote handers lager opengeplakt op de knieen, dooraderd
en bruingeveld.
De vliegen gingen zich verplakken aan de vet-glimmige lijmstokken
Uit Langs de Wegen
Avond. —

Op 't dorp luidde de avondklole, zoo stil dat
menschen

't nauwelijks hoorbaar was. De wind lag ,f,Tevallen en de

die nog \vrochten stonden air fwarte sclnmmen met lragebewegingen
e droaicn tegen de vale hicht.
... cle vrucht l'adC )100t als bailey die
Op "t aardappelveld.
ion ken lijk, rood good.
`T ina.
Ze was woe van nzoecleren, afgebeuld, gewaleiz, nit ,eklott
als cell a (y)p,a;ie vogel, versleten en verrimpeld.

Niet aileen wordt ens eon nagel in den moor, een buin,;,11(Le haak, 't geringste in onze kijkers geduwd, en ooze
zienskracht door schrijver om zoo te zeggen versterkt, mays
ook de warmte ofude,
ko die van de ding-en uitgaan, loopen
ons door "t iichaarn en rnaken zich ten sterkste voelbaar :
de lei to van 't zolderken waar Jaak en Stafke, zonder spreken, op bun duiven ziaen to turen, de alies i n slaap wieg-ende
hitte en doodsche stilt: van den zomerzondeg in boor Kasteele's keuken terwiji er de viiegen razen; het geweldig
laaien en bijten van 't zonnevuur in De Oogsl en dam, ... het
deugddoend baden en zwemmen in 't lijfdoordringend, keel
water ... Andere schrijvers benaderen wederom den indruk
dien zij van do dingen kregen, gelijk zij die dingen zelfs
slechts benaderend beschreven hij Streuvels yak de indruk
ongeschonden mede met de werkelijkheid nit de pen.
Kunt gij u onder het lezen van Feuillet, Bandeau en
Georges Sand de beschreven personen gemakkelijk voorstellen ? 'k Meende de eenige vogel te zijn van mijn soort
omdat ik zulks niet vermocht, tot Albalat in L'Art d'eerire
enseigne en vingt Lef011S (1)
een bock waar te veel goed en

(1)

Paris, Colin, 190o.
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ook, om zijn kinderachtigen titel, te veel kwaad van gezegd
werd—op het plat-algemeene dier typen wees. Als men ze op
straat ontmoet, zou men ze onmogelijk erkennen. De bijzondere trekken, het eigenaardige dat de idealisten ons vaak
onthielden, geven de realisten doorgaans overvloedig weer,
en dit is nu des Guten zu viel. Als Flaubert na een ellenlang
schrijven over kop, gezicht en bovenlijf van zijn meld dien
boedel eindelijk klaar heeft en overgaat tot den inventaris
van rok, kous en schoen, vergeet men het een om naar 't
ander te grijpen Integendeel worden de typen door
Streuvels met zoo kenmerkende trekken geteekend, met zoo
vasten duim geboetseerd, dat ze voor onzen geest rijzen,
hem levend te gemoet komen en er zich vast zetten. Een
greep en Lieva staat daar, 't kort gerokt, flunk meisje uit
Jeugd (I), van kop tot teen uitgebeeld, een stroobundel slepend achter haar, als een breede, gouden pluimstaart. »
Ziehier Martje Maertens, het schoenmakertje :
Al de menschen kenden hem gelijk hij daar altijd gezeten had
bachten zijn venstertje aan de werkbank zijn hoofd en zijn
bovenlijf bloot tegen de zwarte inwendigheid van het huizeken :
— Martje in zijn hemdsmouwen, altijd gelijk, met 't glimmende
schootvel voor zijne borst, zijn wezen over de knieen gebogen,
dat glimmered, donkervellig wezen met rimpels diepe en zwart,
als waren ze met pek ingewreven en de vinnig zwarte oogbollen
die onrustig keerden bachten de groote, ronde glazen van den
ijzeren bril die op zijn grooten neus hing. Zijn haar had Martje
nog als in zijn jongde : een verwerrelde stekelbos die in noesche
en rechte tressen, dikke dooreen stond als een zwarte helm, over
zijn voorhoofd, over zijn ooren, over zijn hals. En dat hoofd was
in geduiige beweging, vlug en koortsig mede met elk gebaar van
zijn grove knoestige handen die nepen en bonden en kiopten aan
't leder op den leest. En bij 't minste geruchte hief zijn hoofd
met de verwonderde nieuwsgierigheid, en al wat er voorbij Bing
of gebeurde, Martje was er bij en loerde en bezag het... —
Martje, een beetje pek ? ! riepen de jongens die voorbij naar
school moesten en ze bleven er elken uchtend gehurkt voor zijn
venster zitten. Martje liet de plaagduivels begaan zonder opkijken
en wrocht voort. Maar zij hervingen het : « Martje een beetje
(i) Olen Lucht.
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pek ! Zoolang tot dat Martje — ze zvisten het (1) eindelijk
opkeek en 't wit van zijn oogen deed blekken onder de weerharige borstels van de wenkbrauwen die hij neerdoog in gemaakten ernst, en de lippen en al de rimpels van zijn wezen vertrokken
in een strengen grijns en de pezen van zijn mageren hals deed
hij spannen en dan kwam er uit zijn keel een scherp, schorre
Krrri ! Krrri ! als de schreeuw van een vreemden vogel.Het was
g-een pek eigenlijk dat de jongens verwacht hadden maar den
gekenden schreeuw die hun altijd nieuw pleizier deed; en als ze
't gehoord hadden, liepen ze weer lachend voort naar school.
Martje zelf had er ook zijn verheugen in, hij keek de bengels na,
monkelde inwendig en schudde den kop. (2)
Het was gees pek eigenlijk dat de jongens verwacht hadden,
maar...Wie Rueter dan Streuvels weet wat kinderen verwachten?
Zijn bijzondere vaardigheid om kinderkaraktertjes te teekenen, kinderlevens en kinderwereldjes, mag als verdere karakteristiek van zijn kunst aangezien. Een S/eeldag, wel
een zijner bekoorlijkste schetsen, levert daarvan het
overtuigend bewijs. Vele andere konden bijgehaald uit
Lenieleven, dat voor een kleine helft vol kinderen zit. Voorliefde tot de kinderen gaf Streuvels Grootmoederhen (3) in,
het lieve Grootmoederken ! Eierenrooven, « sjeeze spelen »,
in 't zand wroeten, schoolgaan, ernst en leute van 't pas begonnen leven, 't werd al op heeterdaad betrapt en staat geboekt met letterkundige toovermacht :
De drie eerste banken : afschrijven ! gebood de stem (van
den meester) en zoo gauw gingen de leien aan 't klabetteren en de
hoofden lager gebogen over het neerstig werk aan 't namaken der
letters die zij met heffend hoofd en zoekende oogen afkeken en van de
plank op hun leien haalden. De griffels krieppepten t' alien kante.(4)
Kinderzieltjes uitgezonderd, doorschijnend genoeg om
die met eenen oogslag te peilen, verwijlt de waarneming van
onzen schrijver het liefst bij de oppervlakte. Volgaarne
schouwt hij een bloedrooden kakeblos, zwarte of groene
(I) Wij cursiveeren.
(2) Vlaanderen, October 1904. Overg-edrukt in Dolsgeheimen II.
(3) Olen Lucht.
(4) Een sPeeldag.
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velden, een kleurenuitstorting 's morgens in den hemel. En
zoo zeer tintelt zijn kunst van kleur en leven dat zij in koloriet schijnt op te gaan. Met potlood teekent hij niet, men
bespeurt immers geen zwarte trekken, geen lijnen, alleen
de fijnst geschakeerde, rijk afwisselende, weelderig opengespreide, met licht doorstraalde kleuren ! Alles kleur, zou men
Ja, dat schijnt wel verf, maar toch
zeggen, niets anders
is het lijn, beeldende kunst ! Kinderzieltje, een schijnbaar
kleurrijke novelle (1) is, volgens een confrater die ze optelde,
saamgesteld uit 336o woorden. Daaronder maar 82 woorden
van kleur. Dus ongeveer een kleur- of lichtwoord op veertig,
twee of drie per honderd.
In den tweeden. bundel zijner V erzamelde gpstelleu (2)
maakt Vermeylen grooten ophef met den rythrnengang van.
Streuvels' volzinnen. De heeren liefhebbers der vertrouwbare spraakkunst hebben er niet ten- voile vrede =é% Vermeylen zelf wiens volzinnen stellig beter in den haak zitten,
bekent, dat die van Streuvels nog al eens « in hun hemdsmouwen loopen ».Ons herinneren zij « la phrase desêcrite » (3)
van Loti.Evenals de Fransche schrijver kijkt Streuvels en
schrijft, na gekeken te hebben, zonder aarzelen of peuteren.
Lijk hij de werkelijkheid opnam, zoo stort hij die uit : ongedwongen, onverwrongen. Zijn volzinnen staan open als de
velden de wind gaat er door en dwingt de bewoordingen
zooals hij daarbuiten grashalmen en korenaren buigt.
Een Fransche, uitmuntend fijne criticus, Renzi de
Gourmont (4), deelt op de verstandigste wijze alle woordkunstenaars in twee klassen : ofwel zien ze scherp uit hun
oogen of ze voelen sterk. Van een waargenomen landschap
blijft hun lijn en kleur bij, of ze behouden alleen den indruk
op hun gemoed teweeggebracht. Eike soort telt meesters.
Welnu, rnijn uiteenzetten van Streuvels' beste letterkundige
hoedanigheden meen ik te molten besluiten met hem te rekenen onder de schrijvers die scherp zien, duidelijker zien
dan voelen. Het Vlaamsche dorpsleven in zijn uiterlijke
(1) Uit Dorfisgeheimen iie Deel.
(2) Bussum, Van Dishoeck.
(3) Pecqueur in de Revue des Humanites.
(4) Le Probléme du Style. — Paris, Mercure de France.
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schoonheid en oneindige afwisseling van licht en duister,
koud en warm, werk en rust, vreugd en Teed; het huiselijk
'even en den stoeren arbeid te lande toovert hij op het papier,
bloedrijk, met gezonden polsslag en ruimen ademtocht,
zwierig en los. Hoe vermetel het wellicht ware, en ten minste
voorbarig, hem op gelijken voet te stellen met onze oude,
Vlaamsche schilders, jets heeft hij toch van Rubens' met
licht doortintelde kleurenpracht en krachtige penseelstreek,
jets van Teniers' levensvreugd en Jordaens' levensweelde,
maar niets van Van Dijck. Hij is de schilder hij uitnemendheid der Vlaamsche landschappen en van 't Vlaamsche
boerenwezen, zooals Corot en Millet van de Fransche.
Waarom, eilaas ! moeten wij et- bijvoegen iij
biina even
gevoclloos blijkt als Meissonier, en waarom schuilt er in
de hoeken jets
dat aan de waiglijke kermissen van den
ouden Breughel denken doet?

Water en wind ware 't, en schoolmeesterachtig, te
willen orakelen of en hoover eon talent het andere te boven
gaat. Op welke schaal g-eesteliike vermogens gewogen ? Hoe
hun den meter aangelegd ? Daarenboven geldt het hier de
verhouding vast te stellen van 't geen zonder verhouding is :
de oorspronkelijkheid der schrijvers. Wel bespeurt men
eenig-, verwantschap tusschen de hedendaagsche Fransche
schrijvers Bazin, Pouvillon en Theuriet, tusschen dengene
die Les Roqueviliard (1) pas in de wereld zond en Bourget.
Maar hun eigene, juiste waarde ? Die han men nict meten
zooals men ter dorpskermis zijn lichaamskracht van een
schaal afleest na dreunenden hamerslag. Hoe hoog staat
Gezelle ?... Beschrijft Bazin beter dan Streuvels ?... Hij
beschrijft cinders. Groote tegenstelling bestaat tusschen Streu_
vels' forsehe penseelstreep, en de korte, knappe pennetrekjes
van Bazin tusschen den lossen, op het papier geworpenen
stij1 van Streuvels, en Bazin's krachtinspannen om de uitdrukking te volmaken tusschen den breeden, goivenden,
(1) Henry Bordeaux, Les Roquevillard Parijs. Pion-Nourrit
'9°6.
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gerythmeerden volzin die Streuvels' gedachten draagt, en
Bazin's lichtpootige, in voile vlucht voorbijrennende volzinnekens. Dieper nog ligt beider onderscheid : 't spruit uit
de waarneming zelf. Aan Streuvels openbaart de natuur
haar uitwendige schoonheid, de pracht harer kleeren : hij is
het kind dat zijn moeder uiterlijk kent. Aan Bazin fluistert
zij meer haar geheimen toe : hij is moeders vertrouweling.—
« Je crois encore, schreef hij in een zijner eerste romans,
qu'il y a, eparses dans la nature, des voix qui parlent et que
bien peu entendent, comme ii y a des millions de fleurs qui
eclosent loin de tout regard humain. » (I) Aldoor lokken hem
die nauw-hoorbare stemmen. Hij kent naam, vorm en
kleurendracht van de geringste, diepst verscholene bloem.
— De grashalmen onderscheidt hij lijk wij de boom en :
« houque laineuse, fetuque, vulpin, brome des pres. » Felle
Jager en op tocht bij dag en bij nacht, door Frankrijks
bosschen en velden, in Algerie en in Holland, hem zitten
alle vogels in het oog tot de zeldzaamste toe. Zeer afwisselende landschappen teekent hij na, met voorliefde de lichtornliinde, zachtg-ekleurde, fij ngeschakeerde. Grootsche tafereelen durft hij wel aan : een heidere sterrennacht op het
Ionisch meer, lijkstoet bij de oude Kelten, zonsop- of
ondergang in een kleurengloed. Maar al was hij bevreesd
voor het tekortschieten zijner krachten, de natuur-grootschheid roept hij op door menigvuldige, kleine toetsen en
trekkers :
« La nuit toute belle commenca de mourir et dans les
profondeurs l'eclat des etoiles diminua. Un coq chanta. C'etait
le méme chaque jour, un coq jaune d'or, botte, rceil en feu sous
la crete tombante... A cette heure matinale, le Marais etait
couvert de brumes qui ne se levaient point encore, mais se
d.esagregeaient et se mouvaient sous la poussee de la brise. Le
recueillement etait complet, l'air leger, sensible et comme
nerveux... BientOt le voile qui s'agitait se brisa ; des rayons de
lumiere touchérent l'herbe et voyagerent ca, et la ; des lames
d'eau. etincelerent comme des vitres au couchant. Sur bien des
lieues de long, depuis la baie de Bourgneuf jusqu'a. Saint-Gilles,
le Marais de Vendee
)) (2)
(1) Une tache d'encre.
(2) La Terre qui ineurt II. Le Verger clos.

STUN STREUVELS EN RENE BAZIN

449

Peuterwerk, het schrijven met zoo kleine pennesnokjes ?
Afbrokkelen van den indruk, het gedurig afbreken der
beschrijving om ze met het verhaal to versmelten ? Och p een !
Bazin bereikt de wijdst gedragen effecten, hij wekt den
machtigsten eindindruk. Want daar hij op de eerste plaats
een fijngevoelige is, werkt het geringste hem sterk op het gemoed al -wat zijn ziel komt raken wordt met versterkt geluid,
met voller klanken en tonen weer uitgebracht. Een voorbeeld : de Paaschklokken afgeluisterd van den S. Odilaberg
in Elsass :
Les cloches n'etaient pas en retard. Dans la brume q ui montait leers voix etaient encloses et serrees. Elles s'echapperent
tout a coup du nuage, et on etit dit clue chaque paquet de
brouillarcl eclatait comme une belle en touchant le mur, et
versait a la, cime du mont sacre l'harmonie d'un cloches.
« Piques ! Phques ! le Seigneur est ressuscite ! I1 a change le
monde et delivre les hommes ! Les cieux sent ouverts ! » Elles
chantaient cela, les cloches d'Alsace. Ekes venaient du pied de
la montague, et de loin, et de bien loin ; voix de petites cloches
et voix de bourdons de cathedrales ; voix qui ne cessaient point,
et d'une volee a l'autre, se prolongeaient en grondements ; voix

qui passaient, legêres, intermittentes et fines, comme une navette
dans la trame ; chu g prodigieux dont les chanteurs ne se
voyaient point l'un l'autre ; cris d'allegresse de tout un peuple
d'eglises : cantiques de l'eternel printemps, qui s'elancaient du
fond de la plaine voilee de nuag-es, et montaient pour se fondre
tous ensemble au sommet de Sainte-Odile. La grandeur de ce
concert des cloches avait rendu silencieux les quelques hommes
qui etaient la groupes. L'air priait. Les Ames songaient au
Christ ressuscite. Plusieurs songeaient a l'Alsace. (I)

In tegenstelling met bijna alle aanhangers der realistische school voelt Bazin voor het walglijke een hartgrondigen of beer. Den lezer bespat geen druppel blood, waar
vOor hem, in Terre d'EsJ'agne tachtig koeibeesten geslacht
worden.
Twee, drie zinsneden malen een tafereeltje; een paar
woorden teekenen eene houding, een gebaar die u niet als
(1) Les Oberle.
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bij Streuvels plastisch in het oog loopen, maar zoo geestig
zijn dat ze doordringen tot ons binnenste wezen :
Et les bras leves, l'air effare, le bonhomme (Jupille) accourait, les plis de son pantalon flottant avec des claquements de
drapeaux derriere ses jambes maigres. (1)
*
* *

Over eenige vlekken in het vroegere werk van Stijn
Streuvels blijft een woord te reppen, — het vroegere zeg ik,
want op Open Luclzt, vijf vertellingen die minder laag bij
den grond opgevat werden en daarenboven vaster ineenzitten, past bijna niets meer van 't geen ik nu zeggen zal,
evenmin als op Stale Avonden, een overvloed van machtig ontvangen, krachtig weergegeven indrukken, waarin meer subjectieve kunst gepaard gaat met gelijkgebleven objectiviteit.
Het hoofdgebrek der eerste werken lag in de verkeerde
opvatting der kunst. Streuvels deelde hieromtrent in de
zienswijze van talrijke modernen voor wie de kunst zich bepaalt bij de natuur uit twee oogen gezien, door een news
geroken en met de handen. betast. Zoohaast een kunstenaar
tot schrijven neerzit, wijkt volgens hen de geest, de ziel uit
zijn werkwinkel. Hij is een gevoellooze machine geworden,
een photographisch toestel. Begin en einde : de werkelijkheid, het plat-alledaagsche, de gemeenheden van dorp en
stad. Streven de personen die daar zwoegen geen bijzonder
doel na? Misschien wel, maar dat staat niet op hun wezen
te lezen, ten minste mag ik, kunstenaar, het er niet aflezen.
Ik merk alleen hun spierenkracht, hun zweeten en blozen.
Schuilt daar Been ziel ? en trilt in die ziel geen snarenspel ?
Zelf zielloos kan ik het niet raden. Zijn zij niet vatbaar voor
hooger leven ? kan ik ze niet meesiepen en hun niet een rol
toevertrouwen in een levenswaar maar tegelijk hooger opstrevend drama ?... De moderne kunstopvatting komt daar,' tegen
op. Haar is het genoeg dat ze leven in hun gewone omgeving. Geen handeling op de eerste plaats, op de eerste
plaats beschrijving, beschrijving zonder ander doel dan

(1) Une tache d'encre.
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nauwkeurigheid, beschrijving tot de oogen er van schemeren, tot de phantazie der lezers, vermoeid, de beelden laat
ontglippen die ze moest vasthouden.
De grootste onder de grooten in Vlaanderen, hoog
verheven boven de schare broekventjes die hem achterna
loopen en, volgens een geestig woord van E. H. De Cock,
zich inbeelden te « streuvelen », maakte Stijn zich wel niet
schuldig aan laugdradigc optellingen van dingen die hoegenaamd niet ter zaak hoorden, inaar hij schreef toch lijk vele
anderen, om te beschrijven. Men zou bij hem op menig
tafereei kunnen wijzen bat met be handeling niet genoeg
versmoiten is, Oat zou kunnen verplaatst van 't begin eener
novelle op het einde, van de eene in de andere, dat de
handeling belemmert, en waarin ze vast ligt als een rozijn
in eon brood. Dat map op zijn eigen beschouwd weer schoon
zijn, 't past even weinig als een stok in een wiel.
Bazin daarenteg-en is het ceest en vooral om een handeling te deco. In het eerste hooftistuk zijner romans legt hij
eene kiem, die de volgeede, al de volgende, zonder afbreking
of verstoring tot een sterken boom ontwikkelen. Hoezeer hij
tot beschrijven geneigd is, geen zijner beschrijvingen zoudt
ge aan haar omgeving kunnen ontnemen zondei dat ge beide
beschadigt. Alle staan in het innigste verband met den
gemoedstoestand der handelende personen en met de handeling zelf. Louarn b.v. een brave Bretonsche landman door
zijn vrouw verlaten, en om verachterde pachtbetaling uit
zijn huis gedreven, heeft na een haiven dag zoeken toch
eindelijk werk gevonden. Met andere werklieden is hij een
drogen vijver aan 't kuischen op een kasteel als de avond,
de indrukwekkende avond invalt :
Mais le premier soir tomba. Ii tomba, rapide et lamentable.
Des vapeurs se leverent a sa rencontre, de l'etang et des terres
voisines. Et, la lumiere disparaissant, ce lieu devint Si sauvage et
dun tel denuement que Louarn en fut saisi. Appuye sur sa pelle,

ii

regardait la lueur rouge &endue au-dessus des hares, et qui

lentement descendait derriere leurs troncs de furnee.

De droef-zinkende zonnebol wekt natuurlijk de droefheid die onder den arbeid was ingesluimerd :
De ce cOte, vers le couchant, etait aussi son chagrin. II y
avait ld quelque part dans

la nuit, une petite

ferme portee sur
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un tertre, et qu'un autre ménage habitait maintenant. Un autre !
0 pauvre Louarn ! Comme cela est pros de toi ! Une enfant a pu
faire la route. L'odeur de ton ble noir pourrait venir jusqu'A, toi.
Its le moissonneront, ces strangers ! Its sont oil tu etais. Its vont
dormir oil tu as dormi. Reg-aide ! N'est-ce pas la fork de Ploeuc,
en avant ? N'est-ce pas la lande ? N'est-ce pas l'heure oil la porte
s'ouvrait au tacheron las du jour, et te laissait voir, d'un seul
coup, les murs, le feu, la femme aimee, les berceaux, toute la
vie ? Pauvre Louarn ! Les baisers d'autrefois saignent comme
des blessures, la peur du lendemain descend avec les tenebres,
la force du pardon s'epuise avec le jour... (1)
Dit samenvloeien van gemoedstoestand, beschrijving en
handeling zet aan het geheel eene kracht bij, een aandoeningsvermogen, een genot die de beschrijving alleen onmogelijk bereiken kon en die 'mar waarde verhoogen. Duidelijker nog zal men dit inzien, stelt men nevens elkaar twee
soortgelijke tafereelen, een ploegen b. v. uit Langs de W egen
en een uit La Terre qui rneurt. De opmerkingsgave is omtrent
dezelfde. Op den. Franschen akker :
Un coup de fouet fit plier les reins a la jument de fleche ; les
quatre bceufs baisserent les cornes et tendirent les jarrets le soc,
avec un bruit de faux qu'on aiguise, s'entonca ; la terre s'ouvrit,
brune, formant un haut remblai qui se brisait en montant et
croulait sur lui-meme, comme les eaux divisees par l'etrave d'un
navire, etc.
Over de haag :
De peerden schoorden en trokken vooruit sterk aangezet,
Bruin een dubbele voet achteruit en pijnend om met den kop
effen nevens Seva te kunnen. 't Glimmende ploegijzer sneed
diep in de eerde, boorde een yore en keerde de vette schellen
over in de rechte aanhoudende lijn. enz.
Maar vOor het ploegen begon is in Vlaanderen iets gebeurd dat in Frankrijk waarschijnlijk niet uitbleef, doch
niet vermeld werd :
Hij spuwde in de kanden, greep den ploegsteert en spande
't leizeel vast.
(1) Uit Donatienne.
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Verder een werken dat vandaag is 't geen het gisteren
was en morgen zijn zal, hoezeer de gemoedstoestand van
den ploeger ook verandere :
Jan zijn ooge mikte daarlangs half toegenepen en zijn
spannende aandacht stuurde met de gewonde hand den ploeg
en lonkte om zoo recht mogelijk te werken. En gaan met groote
greepen, duwend de zware schoenen op de botsbollige knoestbrokken met de twee achterlijven der peerden voor zich , altijd
gaan den langen weg tenden 't vlakke veld tot aan de beck...
Brost den Premier Labour de septembre waarop de lamme
Mathurin van uit zijn wagentje zit te kijken, zal Francois, een
jongere noon, aan den herlevenden vader Lumineau zijn
aanstaand vertrek aankondigen en dat zijner zuster Eleonore, voor den vader een verlies van twee kinderen tegelijk
« Veille, mon gars, to as Fair endormi.» Le cadet, en effet,
ne prenait aucun gout a conduire le harnais. 11 songeait qu'il
fallait parle y , et la peur de commencer lui tenait le front baisse.
Its tournérent au bas du champ et remonterent... Les comes des
bceufs, l'aiguillon de Francois commencement reparaitre au ras
des herbes qu'observait Mathurin. Celui-ci pour saluer le, retour
du harnais se mit a « noter », A chanter de toute sa voix... Les
notes s'envolaient puissantes Elles soutenaient le pas des
betes...; elles accompagnaient la plainte des roues...; elles s'en
allaient au loin par-dessus les haies apprendre a ceux de la
paroisse qui travaillaient dehors que la charrue soulevait enfin
la jachére dans la cailleterie des Lumineau. Elles rejouissaient
aussi le cceur du meta-yen Mais Francois demeurait sombre...
Comme l'infirme ne chantait plus, le metayer dit vers la moitie
du champ : « A ton tour de noter, Francois Chante, mon
garcon, ca fejouira le coeur. » Le jeune homme continua une
dizaine de pas, puis it essaya de noter... Sa voix qu'il avait plus
haute que Mathurin, fit dresser l'oreille des boeufs, et s'en alla
tremblante. Mais, tout a coup, elle s'arreta, brisee par la peur
dont ii n'etait pas maitre. II se raidit, leva le menton, s'efforca
encore de chanter, et trois notes jaillirent. Puis un sang-lot
termina la chanson, et, rouge de honte, le gars se remit a
marcher en silence, devant le vieux metayer qui, par-dessus la
croups des bceufs, le regardait. Pas un mot ne fut dit, de part ni
d'autre, tant que le pêre n'eut pas achevê le sillon. Alors, au
bas du champ, Toussaint Lumineau demanda, trouble jusqu'au
fond de l'Ame : Tu as du nouveau,
— Il y a, pêre, que je m'en vais !...

Francois, qu'y a-t-il

done ?
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Organisch de werken van Bazin.? Han.deling, en beschrijving een? In La Terre qui meurt en Donatienne ja, maar
? Wat zegt gij van l'Isolie?
Aan de handeling in l'Isolee werd hier en daar verweten
dat zij te wijd uiteen loopt. Mij dunkt zonder goede redens.
Al beken ik volgaarne dat het verjagen van vijf kloosternonnen niet de bruikbaarste stof bood tot een roman, is het
waar dat men na haar secularisatie zich niet meer bekreunt
om Danielle, Edwige en 1,6onide? dat in hun verder leven
geen belang ligt? en dat dit te beschreven nutteloos was,
aangezien de Brie zusters geen deel meer nemen aan de
handeling die zich ten einde toe, uitsluitend tusschen de
overste afspeelt en de verloren Pascale? -- Wie lijdt geen
kommer om de baldadig verjaagde zusters ? Wien laat hun
uiteengerukt, bedenkelijk leven. onverschillig ? Welke lezer
volgde niet met belangstelling de heldinnen langs hun
ongelukswegen? En gaan zij, uiteengedreven, voor de
hoofdhandeling wel zeker verloren Waar het er op aankomt eene ziel te redden, een verzinkende zusterziel, nemen
daar Been deel aan de handeling zij, die di.ep ge .griefd en liefdevol bezorgd toespringen. voor zooveel mogelijk, door
gebed, door brief, door raad? Zuster Leonide boet voor
Pascale, zuster Edwige lijdt voor haar, zuster Danielle en
moeder Justine beramen_ het reddingsplan ; de overste alleen
voert het uit wijl de anderen niet helpers mogen, en allen
staan 'samen rondom het graf der teruggewonnen zondares.
Uit den aard der zaak is dat een roman gelijk er weinig bestaan. De handeling kon niet anders als buitengewoon zijn.
Het stuk speelt in de zielen, in vier vrouwenzielen, die elk hare
rol te vervullen hebben.
Dit voert mij op een tweede bezwaar tegen de kunst,
lijk ze Streuvels vroeger opvatte, namelijk dat ze niet doordrong tot de ziel, geen zielstoestanden ontleedde. De eene
fout trok de andere na zich : er werd meer beschreven dan
verhaald en daar zich geen handeling ontwikkelde konden
geen beweegredens blootgelegd die tot handelen aanzetten.
En nochtans, wanneer een menschenmachine in gang is,
vergenoegen wij ons niet met haar te zien werken, wij zoeken naar de drijfveer van elke beweging. Wordt er in de
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omgeving van een mensch gehandeld, dan nog willen wij
den indrul; kennen op zijn gemoed en diens terugwerking.
Eon tijd lang had men het liever over bruine of blauwe
oogen, over wit of zwart haar ... Maar wij zijn verstandiger
geworden en menschlievender, wij zijn de doordreven zielkunde der oude Grieken gaan bestudeeren. Zij deed ons
huiveren van bewondering en spoorde tot navolging aan.
Herinnert gij u den jeugdigen Jean Oberle, gekrenkt
in zijn vaderlandsliefde? Een schimpend vrouwenmondje
begeert te weten of het inpalmen van Elsass niet billig was,
en wat hij van de Duitsche meesters verlangt. « Rien,
madame, je soi! ffre » luidt het antwoord dat zijn edele, machtelooze, bloedende ziel ontsprong. — Bazin beschrijft den
inbrekenden nacht : « Toutes les joies huinaines sommeillaient dans les Ames et presque toutes les douleurs et le dur
souci du pain... »» Zielkundige opmerking, dat vroeger insluimeren der vreugd, 'anger waken der pijn.
Wat men er ook van zegde, zielkundig doorgedreven is
de ontwikkeling van Pascale's karakter in 17solee. Eens dat
Bazin de noodlottige gevolgen der verbanningsvvet in 't
licht wilde stellen, kon hij er niet buiten
hoezeer die
afval ons grieft een roepingsontrouwheid te schetsen.
?'.T een ! Bazin, waar hij dien afschuwelijken Prayou uitbeeldde,liet zich niet overreden door Brunetiêre die hem zei :
« On ne rencontrait (spreker bedoeit Bazins eerste werken)
pas assez de loups dans vos bergeries, ou si ion y en rencontrait, c'etait de bons loups qui finissaient toujours, au
denouement, par se changer en espCces de moutons. (1) Een
kerel als Prayou had hij noodig om Pascale buiten haar
schuld, ten g-evolge alleen van haar zwak karakter (2) en
(I) Redevoering ter Receptie van Bazin in de Fransche
Academie, 28en Apr il 1904.
(2) Bazin steunt op die zeldzame zwaltheid, hij komt er
altijd maar op terug. Zoo b. v. op blz. 278 spreekt Pascale : « Ma
vocation n'etait que de la crainte de moi-meme, oft Celui que je
n'ai plus

lui ! » —

le

droit de nommer await mele un peu d'amour pour

Op blz. 261 zegt van haar de overste : « 11 est evident

qu'on la gate, qu'on l'amuse, et qu'on se Bert, pour l'entrainer,
F our lui faire accepter tant de distractions peu convenables pour
son

kat. de cette sensibilite" excessive que nous tdchions de combattre en
23
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haar gedwongen samenwonen met den baldadige, natuurlijkerwijze in 't verderf te storten.
In Langs de Wegen komt hier en daar eene niet te
miskennen zielkunde aan het woord, daar b. v. waar Jan
zijn hoofd duikt terwijl de pastoor zijn bannen afleest en
iedereen naar hem opziet : « En als dat voor den derden
keer voorbij was voelde hij eene verlichting als na het
verloop van eene geduchte zaak ». (blz. 13o) Even goed de.
volgende trekken : « En 't geruisch en 't leven en de
beweging groeide in den huishoud met die reuzelende kleine
jongens en zoo .gerochten zij (Vina en Jan) stilaan de
vroegere ruste ontwend en groeiden in 't geroezemoes en
geschreeuw zonder dat ze 't merkten. Elk kind bracht zijn
nieuwigheid mede, 't was telkens een ander wezentje en dat
zagen ze al dooreen groeien en roeren en zij wisten daarbij niet
dat ze zelve verouderden omdat zij gezond bleven en altijd de gedackten
op de jongens kadden. » Maar niet alleen strookt het niet met
een gezonde kennis van het menschenhart, 't is onwaarschijnlijk dat Jan drie dagen wacht om een brief te leven
(blz. 26) ; dat hij een week laat omloopen vooraleer zijn
stervenden vader te bezoeken die naar zijn komst verlangt ;
dat hij naast Vina wonend en haar moeder, niet merkt dat
het oud vrouwken gestorven is, vooraleer het lijk, na drie
dagen, ter kerke gedragen wordt (blz. 71) ; dat hij gedeeltelijk het huis afbreekt waar hij nog eenige weken in wonen
moet (blz. 127). En op 't einde van 't bock dat mishandelen
van den ouden, blinden vader door zijn eigen jongens :
uitzondering, gezochte baldadigheid, geen natuurlijk ontvouwen der karakters !...
Onder de eigenaardigheden der Belgische letterkundigen
— onlangs nog werd daarop sterk gewezen (I) — rekent men
dat zij uit aangeboren neiging en liefde tot Licht en kleur,
hun gedachten belichamen en stoffeeren. Een begrip onder
een beeld te verzinnelijken valt bijzonder in den smaak der
elle. » Vgl. langere aanmerkingen van dien aard blz. 261, 277, 278,
279, enz. — Men verliest ook te dikwijls uit het oog dat Pascale
pas in het klooster getreden was en, het noviciaat inbegrepen,
nog geen vijf jaar kloosterleven telde.
(I) J. Boub6e S. J., La Litteraturebelge. Brussel, A. De-wit 1906.
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Vlamingen. Het meest afgetrokken gedacht gieten wij rechtstreeks in zicht-, hoor- of voelbaren vorm. « Na getimmerd
te hebben aan die ongeluksdroomen » schrijft Streuvels. De
Franschen, hebt gij het niet honderd keeren bemerkt ?
beginnen met bet afgetrokken gedacht te uiten en dan eerst
zoeken zij het in beeld te brengen. Vandaar dat de vergeals zoodanig, bij hen gebruikelijker is dan bij ons.
Bazin geeft volgende herfstbeschrijving « Quand les autres
arbres ont perdu leurs feuilles, que les peupliers ont Fair de
balais de sorgho, que les platanes ne sont plus que des
cassures noires sur le ciel, que les ormes, encore elegants,
mais devenus sans consistance, ressemblent sur les collines,
a des fumees captives... » Hij schildert met bet afgetrokkene :
La porte s'ouvrit, et les vingt-cinq ans du grand Etienne
entrercnt en souriant. » — De Vlaamsche rechtstreeks
beeldende manier is de meer afgetrokkene Fransche waard
en wij doen goed hoar te behouden. Laten wij nochtans voor
lijn en kleur niet alle gedachtenuiting prijsgeven. Streuvels
schijnt benauwd eene idee te laten uitstralen, 't is al kleurenspel en zinsgenot dat hij biedt. Al was bet maar volkswijsheid, eenige puntige opmerkingen zouden niet schaden.
Bazin bestrooit daar elke bladzijde mee :
— Metayer, vous n'avez pas change. Vos cheveux sont
toujours blonds.
— Possible, Monsieur.
— Vous tenez la charrue comme un jeune homme.
- N'empeche que je suis vieux.
— A quoi donc le reconnait-on, metayer ?
— Monsieur, quand on se leve plus las qu'on ne s'est couche.
De moiad onzer Vlaanische boeren loopt over van zulke
gouden spreuken. En waarom zou Streuvels het niet vermogen, hij die met het leven van ons yolk zoo zees vertrouwd
is, schatten te vergaren van ruwe edelgesteenten en die
tot diamanten te slijpen van fonkelende, diepdoordachte
Vlaamsche wijsheid ? (I) Zijn kunstopvatting alleen staat hem
Ik wil niet betwisten dat onze boeren, sommige onzer
boeren, zoo plat spreken als in Veefriishamp. Maar of een verhaal,
zelfs realistisch aangelegd, dat alles tot de laatste lettergreep
moet weerge-ven ? Op dat plein werd stellig meer gesproken. En
daar men toch niet alles kan opnemen...
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in den weg. Dat hij daarmee afbreke, zich niet meer verge_
noege met onze zinnen te boeien maar ook den geest voede.
Dien eisch dat hij ons wat leere, stellen wij aan elken nieuwen
roman vermits het leven te kort is en de kundigheden die wij
moeten opdoen te menigvuldig- om in een bock enkel verzet
to zoeken. Er zijn romans die tegen wijsgeerige verhandelingen opwegen ze verschenen nog niet in Vlaanderen.
Bazin gaat maar aan 't schrijven wanneer een sociaal
vraagstuk opdoemde en hij er, na lang overdenken, de
oplossing van bieden kan. De personen die hij handelend
en sprekend opvoert doen een thesis uitkomen gewichtig als
deze : « Elsass bleef Frankrijk trouw. Welk is de g-etrouwheid van Frankrijk aan Elsass ?... » — Of nog : « Noodlottig
zijn al te dikwijls de gevolgen van het in bakerdienst treden
eener Bretonsche echtgenoote te Parijs. Arme echtgenoot !
Arme kinderen ! Arm vrouwken dat de groote stad verleidt
en voor lange, soms voor altijd, van haar gezin vervvijdert!»
— Om het belang der stelling, veel meer dan om de
nieuwe beelden en beschrijvingen, achten wij La Terre qu i
meurt nog lezenswaard na lezing van Les Noellet, en Donatienne
na . La Terre qui meurt. Ons wil het zelfs dunken dat het
thema van 't boerenlijden opnieuw behandeld, in schoonheid
won en dat Bazin in Donatienne zijn meesterwerk leverde.
Van pessimisme wordt Streuvels onmogelijk vrijgesproken. Maar is dit wel noodig? Dat zijn vertellingen in 't
droeve slaan, is zulks niet overeenkomstig met het leven dat
wij ons alien vroolijker hadden voorgesteld in onze kinderjaren ? Ja wel, het leven is droevig. Zij echter die het diepst
gebogen gaan onder zijn last beminnen het nog : een bewijs,
nietwaar, dat men het leven, lijk alle andere zaken, langs
twee zij den kan bezien.Welnu wat de Vogiie aan DostoIevsky
verweet, daar is Streuvels niet vrij van, namelijk : « Le
monde n'est pas fait seulement de tenebres et de larmes, on
y trouve, meme en Russie, de la lumik-e, de la gaietó, des
fleurs et des joies. DostoIevsky n'en a vu que la moitie
puisqu'il n'a ecrit que deux sortes de livres, des livres douloureux et des livres terribles. » (1) Schrikwekkend is inder(1) Le Roman russe, 4e uitgaaf biz. 267. — Pion, Parijs.
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daad het niet te verhelpen leed dat Jan Vindeveughel op zijn
schouders draagt, het fatalisme dat Streuvels in Langs de
Wegen met veel pessimisme opeenstapelde : a Maar de menschen wilden het, — er zou dus noodlottig jets van komen
en hij (Jan) voelde zich reeds overhellen en mededrijven.
Hij was al bereid zich gedwee te laten medegaan met wat
onvermijdelijk gebeuren moest Binst de mis begon hij opnieuw te twijfelen of hij wel mocht tegenwerken, of al die
dingen niet voorbeschikt lagen en hij voelde zich weer zwak,
besloot alles te laten zijeen loop gaan en gedwee te volgen zonder
tegenstand — De geschiedenis van Donatienne welke een
bevoegd criticus noemde « la plus grande somme d'emotion
qu'un ecrivain ait le droit de produire » (1), is die ontmoedig-end ? Louarn gaat sterven, maar zijn vrouw kwam terug,
gored uit haar zonde, en ze brengt voor de kleinen haar
rnoederhart mee :
— C'est-i1 toi, Donatienne ?
Oui, c'est moi.
Comme tu viens taro ! dit-il. Je n'ai, a cette heure,
que de la misere a te donner.
Op het einde van La Terre qui meurt staat Lumineau
daar niet, de arme vader Lumineau welke drie zoons verloor
en een dochter, op wiens hoofd de bitterheden van 't leven
samenvloeiden, staat hij daar niet, (lien kop opgeheven ?
a Ii releva la tate. Une fois encore il sentit renaitre en lui
le courage de vivre. Et, tourne vers la route dont les vieux
arbres reverdissaient, devinant derriere eux sa joie qui accourait, II Ota son chapeau, et (lit, les deux mains eten_dues
-Viens, ma Rousille, avec ton Jean Nesmy! »
ja, maar de moord op Pascale sluit die niet al to droevig l'Isolie? Men heeft zulks beweerd. Hoe zoo ? De zondares
is bekeerd, haar ziel is gered en de dood aanvaardde zij edelmoedig tot uitboeting harer zonde ? — Ten andere, niernand
van hen, die aan Bazin dit droevig einde verweten, heeft,
geloof ik, aangeduid hoe het ontgaan. Ben middel, een
enkel : het klooster inoest heropend en door de vijf zusters
opnieuw betrokken. Maar was dit niet door de stelling van
't bock, door zijn doe: de wet aan hare gevolgen te toetsen,
(I) Henri Bremond in Etudes 5 Juni 1903.

460

STIJN STREUVELS EN RENE BAZIN

uitgesloten ? Had een betere uitkomst die wet niet in een
veel gunstiger maar onwaar licht vertoond ?
Tegen Streuvels' eerste manier weegt op mijn hart een
laatste bezwaar : zijn beschrijven van zondige toestanden
of van 'tgeen er aan paalt. Laat ons hopen dat hij na zijne
kunst in Open Luc& en Stille Avonden to hebben gelouterd
zich aan geen zatte, krakeelende wijven meer en nog veel
minder aan dronken bezoedelaars van onnoozele vrouwenzielen zal vergrijpen...
Daarmee zij niet bedoeld dat ook de schaduw der
zonde moet ontweken, dat zij geen aanleiding mag geven
tot boeken waarin haar droevige gevolgen zouden worden
ontwikkeld zonder dat zij zelf anders als in korte, kiesche
trekken, waar het nood doet, zou worden vermeld. Nauw
zichtbaar en zeker schadeloos schuilt zoo de zonde in De
toute son are, in Donatienne, in bijna al de sociale romans van.
Rene Bazin. Ware het verkeerd voor de zonde te willen behoeden doordat men ze in haar schuilhoeken bespiedt en
toelicht, men kan het best door de gevolgen ervan na te gaan
en bloot te leggen. Zoo wordt zij in Un Divorce (r) van
Bourget en in Les Roquevillard van Henry Bordeaux door
heel de strekking dier boeken ten sterkste te keer gegaan.
Evenmin kan van een godsdienstigen roman geeischt,
dat de helden zich elken dag zichtbaar kruisteekenen, dat ze
rozenkransen afprevelen, enz. Die gebruiken van 't christelijk leven, indien ze van pas komen, mogen niet opzettelijk
vermeden. Waar echter geen bijzondere gronden bestaan
om ze uitdrukkelijk to vermelden laat schrijver ze met zekerheid afleiden uit woorden en daden, die anders niet te
duiden waren. Toussaint Lumineau b. v. ziet men maar
eens ter kerk gaan. Dat hij nochtans een trouwe kerkganger
is,daarvoor staan borg de lichtende glinsters die voortdurend
aan zijn ziel ontspringen en enkel een door-en-door christen
gemoed ontvallen kunnen. Men heeft hem twee kinderen
ontnomen en die in 't spoorwezen ingelijfd. Met welk gevolg ? « Du fond de son cceur douloureux, du jond de sa
race catechisáe depuis des siêcles, des mots de croyant
monterent a ses levres.
(I) Parijs, Plon-Nourrit.
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— Vous rópondrez d'eux ! dit-il.
- De quoi ?
—
its vont ifs se perdront tous les deux, monsieur
Meffray. Vous rOpondrez de leur salut kernel! (I)
*

Stijn Streuvels, 'k heb uw kunst van dichtbij beschouwd.
mijn bewondering voor Naar uitgesproken, en even vrijmoedig gezegd waaraan ik meen dat ze mangelt. Wat
blijde verrassing ais daar op eens in' Open Luckt en Stale
Avonden bloemen bloeiden van uw teelt, maar hooger opgeschoten, levendiger en frisscher, welriekender in gelijke
kleurenpracht ! Dat was vooruitgang, ontwikkeling ! Daar
brak een roode gloed uit het Oosten en 't kelderde een nieuwe
d a g (2). Heb ik uw eerste werken nevens die van Bazin gesteld, ik deed het allerminst om u te kleinceren. U kleineeren
wil en kan ik niet ! De sappige pennevruchten die gij reeds zes
jaren op alle boekenmarkten van Nederland in overvloedige
mate veil biedt getuigen van een meer dan gewone groeikracht den schrijver van Maagdekensminne vergeleek niemand
minder dan Vermeylen met TolstoI (3). — Maar dat gij in
jets te kart schiet weet gij best wien Brusse's Boefie, een
strengeling van ideaal en werkelijkheid, raak geschreven
bleek. In dat lieve Boefie kon ik u, zoo goed als in Bazin,
een hooger opstrevenden geest laten schouwen die uwe
koppen te weinig bezielt. Om u dat te bewijzen moest ik
niet eens buiten Ingoyghem gaan, waar gij uw Lijsternest
gebouwd hebt en waar de zielkundige schrijver woont van
Een Regenboog en 01 — Hoe dikwijls heeft eene
overigens oordeelkundige kritiek u niet toegeroepen dat gij
heel Vlaanderen in u draagt, zijn bosschen en velden, zijn
weiden en wegen en vee, zijn landlieden met hart, ziel, wezenstrekken en gebaren, zijn zonne en zijn lucht ?... Neen !
niet heel Vlaanderen. Gij kent, niet waar, en mocht beminnen den grooten Doode, den Meester onzer Vlaamsche kunst,
(I) La Terre qui ineurt.
(2) Lenteleven.
(3) V erzamelde Otstellen II.
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den natuurtrouwen schilder van In 't .Riet, hij die de Twee
Horsen gebeeldhouwd heeft, den vluggen opnemer van 't
licht-stelende Hazegrauwt, ja, maar tevens den inwendigen
uitbeelder van 't Kruisken hem in den kop geschreven, den,
deugddronken zielezanger van Kerkkofbiornmen, den smartsnikkenden bidder van den Ouden Brevier en van Gij badt
eenen Berg alleen, den dichter van 't nooit volprezen « om
God naar 't hart to grijpen » (I) Ego Flos... Welnu daar is 't
echte, 't edele, 't voile Vlaanderen !
Leuven.

(1) Jan Luiken, Vonken der Lielde.

A. TAELMAN, S. J.

HALFMEERT -ee-

(Very°7g)

Lemmeke liet hem geworden.
— Later point hi] misschien bij gierige boeren te recht!
dacht het. En God weet of hij er dan zijnen bulk wel
zal krijgen!
Hij at maar door, schijnbaar rustig, wischte zijnen teljoor uit, zoo zuiver nit als een kat. Tvraar teen ;wonder hem
vroeg of hij nog eenen keeskant wou hebben, schudde hij
met het hoofd. Haastig wiescb hij de schotels af, hetgeen
zijn werk was, en daarna ging hij naar de deur, — in plaats
van houten tratskes achter de stoof te blijven maken voor
bet beslaan van de klompen, of den rozenkrans mee te bidden, mee te grommelen zou betel- gezegd zijn, want bet pastoorken had hem voor zijnen eersten Paschen een jaar moeten nitstellen en nog verleden jaar was het achter den meester
geweest om te vragen of _Runt de vier akten wel kost.
Bij de geburen zou hij niet gaan kallen, dat deed hij
weinig, omdat ze hem altijd piaagden, de meiskes bijzonder.
Lemmeke ging kern na en zag dat hij aan 't poortje stond,
met de harden onder zijnen blauwen voorschoot, gelijk de
vrouwen dikwijls doen.
- 't Zal hem koud op zijn rnaag vallen! dacht bet en
bet zocht naar woorden om te beginners.
Maar kreeg had Runt hem bemerkt, of hij kwam op
hem aan en sprak op honingzoE,ten toon :
— Ha, Lemmeke, wi is het, lief menneke ? Ik heb u
toch dezen achternoen niet meer gezien ?
Keeskant : kaaskoterham. Tratskes :
praten. — Kreeg : pas. ---- Wi : hoe.
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Het antwoordde niet, maar die hartelijke taal trof hem.
Onwillekeurig schoten hem beelden van klakken en schorsfluiten voor den geest.
— Ze zullen daar goed zijn, he, uw duiven ! Een
warm hoeksken, twee schouwen en hoog gelegen : hoog,
dat hebben de duiven geerne. Ge zult geen spikolie vandoen
hebben voor ze te houen of voor andere aan te loklzen, hoogvliegers, reisduiven met ringskes om de pooten en de vleugelen vol merken. En den val, ge weet wel, eenen val met
ijzerkes aan, dien zal ik u zelf helpers maken, daar moogt
ge op rekenen, baasken, klein menneken.
Het kind voelde zijnen moed in zijn schoenen zinken
en het werd eenigszins kwaad op moeder.
Waarom zegde ze 't hem niet zelve?
— En achter het bakhuis, kazelde en kicherde de knecht
voort, is de schoonste plaats voor een kegelbaan aan te
leggen. Een plank zullen wij gauw hebben en kegelen ook :
die dikke janten stokken, ge weet wel, die we in den winhof
hebben moeten uithouwen, daar ga ik met de zaag en het
houweelken aan, stiffens na Halfmeert. Maar het moeten
groote kegelen zijn, manskegelen, zulle, dan kan ik ook meedoen. De meester zelf zal willen meedoen, want in zijnen
tijd was hij een van de fijnste kegeleers van 't dorp. Dan zijn
wij er boven op, Lemmeke, menneke. Hij zal zijn winst niet
eischen : wij wel. Ha ha hal
Het kind wist dat de knecht een goeie ziel was en dat hij
hem doodgaarne zag. Hem nu ineens on gelukkig maken, hem
brutaal toeroepen : « Gij zijt hier te veel ! Ik heb uw liefde
niet vandoen! » kijk, dat begost hem te wringen aan de keel,
dat deed hem met de -voetjes op den grond trippelen.
— Zeg, Lemmeke, vlaskopken, wauweleerken, luistert
eens hier : ik zou u jets moeten zeggen, aan u alleen, maar
ik weet niet... Ik ben dezen achternoen stout geweest, ik
heb met den kruiwagen, ge weet het al, geloof ik. Maar
het is hersteld, Lemmeke, hersteld, gij kunt het niet meer
zien. 1k graulde dat de meester kwaad zou geworden zijn en
ben cito naar Wilken Leurs geloopen, dat aan het nieuw
Kazelde : praatte. — JanSpikolie : lokolie. — Val : til.
ten : steenbeuken. — Wauweleerken : babbelaarken.
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huis van den doktoor onleeg was, naar Wilken Leurs,
dat den fijnsten metser is die bestaat, en ik heb hem gesmeekt en gebeden en ik ben op de knieen voor gevallen, —
en hij is ten langenlesten meegekomen.Gij kunt het niet meer
zien, Lemmeken, gaar niet meer zien, en wi den meester aankwam, was het heel gedaan ! Maar ... maar het heeft mij vijf
frank gekost !... Zeg, Lemmeken, lief Lemmeken, gij hebt
er niets van aan moeder gezegd zeker, niewaar?... niewaar?
Het kind voelde iets gelijk tranen in zijn oogen komen
en loog medelijdend :
- Neen.
Meer kon het niet uitbrengen. Het draaide hem om
en wou terug binnen loopen.
Meenens nietsgezegd ? Meenens ? drong de knecht aan.
Geen woord.
— Dank, mijn lief menneken. Ik wist het wel. Ruut
heeft ook altijd gezwegen voor u.
Moeder wilde dadelijk weten, zoo gauw zij het kind zag :
- Hebt ge 't hem gezegd ?
Maar het antwoordde :
— Ik heb niet gedurfd, moeder.
— Du flauwerik dat ge zijt !
Neen, ik heb niet gedurfd. Geen woord wou uit
mijnen mond.
En daarna barstte het is tranen los
— Den ermen Ruut ! Den ermen Ruut !
Vroeg ging het slapen, een pak op het hart; en het
droomde den heelen nacht van rooie haarklissen, ruischende
treinen en omvallende muren.
Toen het 's anderdaags aan de school kwam, stonden de
grootste jongens bijeen in 't moetsenstalleken, waar ze aan
't kallen waren over de verhuizing van den meester. Al wie
dorst binnenkomen, werd « geleverd », dat wil zeggen dat hij
van den eenen muur naar den anderen gestooten werd.
Door het half open deurken hoorde het menneken wat
ze zegden :
— Ik hoop wel dat het dien dag geen school zal zijn !
- That zou nog mankeeren !
Meenens : zeker.
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— Wij mogen allemaal meehelpen, naar 't schijnt.
— 1k ga den meester vragen of ik mijn hondenkar niet
moet meebrengen.
— En ik zal mijn oogen openhouen voor te zien of daar
niets te pikken is, want met dat in- en uitladen komen
altijd aardige dingen voor den dag : krammen, nagels,
paardsharen, — kom, alles wat de jongens gaarne in de maal
hebben.
— De nagels zullen wij 's anderdaags in de schoolbanken slaan : ik wed dat den meester het niet gewaar wordt.
Pas had een van de braggen het menneke met zijnen
ransel bemerkt, — de zwarte Joes was het, de grootste
kinderplager van de school, — of hij kwarn het stalleken
uitgesprongen, zijn moets op een oor, en vroeg onverlegen :
— Zeg, Lemmen, waar is het dat ge uw knikkers
gewooniijk steekt ? Achter den spiegel of op den zolder ?
— Menneken, raadde een andere aan, die nagesprongen was, ziet maar dat uw duiven eerst verhuisd zijn, of die
schoei pitst ze nog dood !
— Als ik in -Um plaats was, kijk, ik zou eerst mijn eigen
zaken verhuizen : kooien, speelgoed, doozen, konijnen,
teekeningen, spaargeld. Zoo gij iemand vandoen hebt voor
u te helpen, eenen man van verirouwen, zie, dan hoeft ge
maar te spreken seffens ben ik veerdig.
— En dan moogt ge op voorhand zeker zijn — dat ge
verneukt wordt !
Lemmeke voelde ijskoude strèpen over zijn vel gaan.
Die schurken waren tot alles in staat en het voorzag dat
vader hun hulp zou gebruiken. De twee leste Donderdagen
had hij al het een en ander verhuisd met een paar jongens
van 't dorp : den Lieven Heer, — die moest voorop, — de
boterstande, een schilderij, — op zijn schouwer had Joes ze
gedragen, een pak boeken, een pak kleeren, zijn meetgetuig, en de kerels hadden gedanst van blijdschap en ze
hadden, terwij1 ze met ijle handen over de veldbaan terugkwamen, door het groene koren gesprorigen en gerold
gelijk hazen.
De gebeurtenissen gingen allemaal hals over kop en het
Brag : deugniet.

Schoei : schurk.
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knaapken had den tijd. bijkans niet om zijnen schrik in te
slikken.
Ruut kwam afgegreed, met den korf onder den arm en
den stroowisch in de hand, om de stoof aan te doen, want
het was dien morgen nog al scherp koud, en nu hadden de
varingen het op hem gemunt.
— Ruut, zijn ze nog niet papjiip ?
De knecht kon niet zeggen « rijp » en had dit woord
eens met pap willen samenkoppelen, terwijl hij aan 't peren
plukken was voor den meester en antwoord gaf aan de
snoeplustige jongens op de straat.
— Wie zal Halfmeert het kalf wel leiden ? spotte een
andere, die wist dat Ruut al weken lang met dat vraagstuk
bezig was. Kalveren zijn gek-ongewillige dieren en Ruut
graulde zeker voor een ongeluk.
Hij begost te pimpelen met zijn oogen, zette zijnen korf
dal, beet op zijn nageis,
ncen, dat was niet meer mogelijk,
want zijn nageis waren radikaal afgeknaagd, bekeek
den eenen na den anderen met vlammende oogen en dreigde
hen in zijn brabbeltaaltie met zijnen sieutel den kop in te
slaan. Of hij zoo leelijk doen zou, dat betwijfelden ze wel
een beetje, maar ze waren het nog niet vergeten dat hij hen
meer dan eens met de ooren gepakt had en met den neus in
den drabbel had geduwd. Ze bleven op afstand, totdat hij
binnen was. Toen spijden zij door het sleutelgat en gaven
hem den raad :
— Zeg, gij moet het kalf blinddoeken.
— Of aan 11W slipper' binden.
- Wij zullen het doorstooten.
- Rolt het in een sergie wi een kind of een kat.
- Gaat de meld van den pastoor halen : die leidt het
met een draadje door 't dorp af.
— Den pastoor zal het overlezen.
— Dan meet het voorweerts, willen of niet.
Lemmeke was wel de zoon van den schoolmeester,
maar het was bloo en braaf, had een zwak piepstemmeken en
liet de anderen ongehinderd van hun neus maken. Ongaarne
Afg-egreed : afgeschreden.
vreesde. — Spijen : spuwen.
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zag het nochtans dat Ruut zoo dikwijis het voorwerp van
hun plagerijen was en heden gevoelde het meer medelijen
met hem dan ooit. Die woorden gingen hem door den kop
gelijk naalden. Het trok hem dat aan, alsof er met een van de
zijnen, eenen nonk of eenen neef bij voorbeeld, gegekscheerd
werd.
Onder de lessen was het gejaagd en onaandachtig.
Mijn centen ! Mijn duiven ! herhaalde het dan weer
in zijn eigen, want het begreep dat het, zonder den raad en
de handen van den knecht, tegen allerlei gevaren zou moeten
kampen.
Toen de school ten langen lesten uit was, greep het blijmoedig naar zijnen ransel en snoerrecht ging het naar huis.
Pas had het in zijnen boterham gebeten, of Ruut
kwam binnen, met bevuilikte en doorweekte kleeren, wit
gelijk een molder, — want dien morgen had hij eenen
waggon kalk moeten helpers lessen, — en hij pimpelde
vreeselijker dan anders met zijn kleine, natte oogskes, waarin
hij of en toe met zijn stompe handen wreef. Hij bibbelde
van kou, krek of hij bevroren was, en als hij eenen voet
verzette, kwatste het water uit zijn kiompen.
Wat heb ik nu gehoord ? beg-ost hij te hakkelen en te
sniksnakken dooreen. Dat is toch zeker niet waar I Hebt ge
een maagd gehuurd ?
Lemmeke was zonder adem, het meende uit te gaan :
die toon deed hem pijn :
Ja, Ruut, dat heb ik, antwoordde moeder bits weg.
De sukkeleer zakte knak op eenen stoel dal, onder het
herhalen van :
— Maar... Maar... Maar vrouw toch !
— Van u hebben wij toch geen hulp ! luidde het door.
- Geen hulp, vrouw ? Been hulp ? jammerde hij. Geen.
hulp ? en hij voelde hem zeker welsprekend worden, want
hij sprong haastig recht, alsof daar een wipveer in zijnen
stoel zat. Ik trek maar een stuk in de maand en kijk eens wat
ik allemaal doe, genoeg voor eenen die eenen frank per dag
wint ! Ik heb den zavel uit de kuil gehaald, op gevaar van
Bevuilikt bevuild. — K-watste : sprong. — Maagd : meld..
Stuk : vijffrankstuk.
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mijn leven uitgehaald, ik heb de eiken helpen omkappen,
met mijnen to helpen omkappen, en alles op het profijtelijkste gedaan, alsof het voor mijn eigen zelven geweest was.
Wi dikwijls ben ik niet, bij het boren van den put, nat tot
op het vel naar huis gekomen, — ik kan niet begrijpen wi
ik niet honderd keer bedorven ben ! — en in het hart van
den zomer heb ik de brikken gehanteerd, met den kruiwagen
vervoerd en op de stellingeii gegooid, gegooid dat het biped
door mijn handen liep : Kijk, ik heb nog altijd banden om
mijn vingeren. En het werkvolk, met het werkvolk heb ik
nooit willen meedoen, al hebben ze mij zoo menigen keer het
hart uitgehaald : geen drij keer ben ik in de Staar geweest
— En gisteren dan? vroeg moeder, die geen kompassie
met den marteleer had, terwiji Lemmeken integendeel zijn
best moest doen om stil in zijn hoeksken te blijven. Hier
begreep het overigens dat Ruut zijn overdragerij zou raden.
Alles is hersteld, vrouw, hersteld op mijn eigen kosten ! vloog- het antwoord dadelijk los, terwijl Ruut met zijnen
blauwlijnen mouw den spij van zijnen mond voortwischte,
te gelijk met de druppen die nit zijn oogen en zijn neus liepen — zonder nochtans eenen beschuldigenden blik op het
kind te werpen. Geenen mensch die het nog kan zien ! En
't is mijnen eersten keer dat ik zat geweest ben, Lemmeke
kan het getuigen, en nooit of nooit zal het mij meer gebeuren. Ik heb altijd op mijn plaats gestaan, trouw als eenen
soldaat, Lemmeke kan het getuigen, en als Lemmeke voort
was, heb ik de brokkelingskes zêlf in de voegen geduwd!
En hij grabbelde weer naar zijnen stoel om er stil dal
op te zakken.
Ge weet dat we u lang moe zijn, praatte moeder
voort, onder het bereiden van het noenmaal, en dat eenen
knecht ieder jaar opnieuw moet gehuurd worden, hetgeen
wij nooit gedaan hebben. Waarom zijt ge niet eerder vertrokken ?
Ja, ik sta in uwe gratie niet meer, dat weet ik wel,
en niets kan ik te goei meer doen voor u. Ik mag niets meer
aanraken, nergens meer binnenkomen, u niet meer aanspreken, of gij maakt u kwaad, — al doen ik alles wat ge zegt,
Ta : wader. — Spij : speeksel. — Dal : neer.
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al ken ik wijvenwerk zoo goed als mannenwerk, al loop ik
mij de voeten van 't lijf voor u te behagen ! En dat is allemaal sinds dat groen-reupen, sinds dat onvoorzichtig woord
op het rapenveld. Welnu, ik heb ongelijk gehad, ik heb
groot ongelijk gehad, dat beken ik, maar ik heb dat zoo niet
gemeend ; ik vraag er u pardoen voor ; ge moet het mij vergeven voor dezen keer !
Lemmeken had op de lippen :
Ja, moeder, vergeef het hem !
- Niets te doen, besloot de vrouw op krachtigen toon,
om een eind aan dat gepraat te stellen : de meerpenning is
gegeven ; met halfmeert komt de maagd in.
Ruut sukkelde naar de deur, doch eer hij uitging,
kermde hij nog luid, daarbij koddig begeerlijke gebaren
makend :
- Halfmeert !... En dien dag is gelijk eenen kermisdag,
en ik zal er niet bij zijn! Er zal eenen heelen oven vlaai
gebakken worden en een speetverken geslacht worden! Er
zal eenen nieiboom vOOr de deur staan, met appelsienen en
gouwe vaankes aan, en de kinderen en de meiskes zullen
plezier maken en suikerbier drinken 1 En de mannen zullen
sigaren krijgen en met de- meiskes in eenen ronden ring
zal er niet bij zijn ! Hi hi hi!
dansen ! En ik, ik
En hij stormde snikkend en snakkend naar buiten, voor
daar, onder een van de vensters, op eenen kruiwagen te
gaan zitten, met het hoofd op de ellebogen geleund en
helop in zijn eigen kallend.
— Moeder, zeg moeder, we zouen hem maar moeten
houwen, meende Lemmeken.
— Ta ta ta! grommelde moeder, leert uw christleering.
- Ge kunt het toch niet meer aan 't muurken zien,
moeder.
— Floor ik u nog?
Daarna zag het kind den knecht in den hof staan, met
den kop liggend tegen eenen boom, maar altijd grijnend,
erger dan een kind.
Lemmeke zei niets meer, het voelde dat zijn hartjen in
Groen rapen.
speenvarken.
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zijn keel fat. Het scheen te beseffen dat er een gebeurtenis
in zijn 'even plaats had, die treurige gevolgen voor hem kost
hebben, dat zijn kinderlijk geluk op het spel stond, dat een
deel van zijn plezier hem ontrukt werd. Daar het echter zag
, dat zijn moeder niet aan te spreken was, vergenoegde het hem
met eenen vaderons voor den ermen sukkeleer te bidden.
Toen het buiten kwam, hoorde het dat Rout in den
koestal onleeg was, en dat hij het beest zoetjes op den rug
klopte, onder het stamelen van :
— Witte, wij zijn altijd goeie kameraden geweest, al
hebt ge mij zoo dikwijis wakker gerammeld met uwe ketting.
1k heb u altijd zoo goed verzorgd en nu, nu gnat Runt voort
Nu jagen ze hem weg! Hij heeft zoo lang en zoo vroom gewerkt aan 't nieuw huis, hij heeft er uwen stal zoo netjes
gekalkt, en als het huis nu veerdig is, nu begeeren ze hem
niet meer I Witte, ge zult door eene maagd verzorgd worden,
die waarschijnlijk zooveel hart voor u niet zal hebben als
ik! En uw kalf ken...
juist bemerkte hij Lemmeken en hij wenkte hem van in
te komen, snoot zijnen neus met zijnen voorschoot en ging
da.arna op den konijnenstal zitten.
— Zeg, Lemmeke, mcnneke, srneekte en wauwelde hij
dooreen, terwijl hij het kind zoo raar in de oogen zag, gij
zoudt een woordje voor mij moeten doen. 1k heb altijd eten
gegeven aan uw konijnen en uw &liven ik heb u gekend
van wi gij nog maar pas kost loopen ik heb u, als het regende, over de waterplassen naar school gedragen ik heb u
verleen jaar, dat weet ge nog wel, hier op den konijnenstal,
dien leelijken splinter onder den nagel uitgesneden, dien ge
u met klaver te reupen er hadt onderin gestooten. Ach, dat
deed mij zoo pijn van te zien dat gij zoo pijn hadt van dien
splinter en dat uw moeder er kwalijk van gevallen was !
Lemmeke, heb nu ook eens kompassie met mij, breng een
woordje in 't midden voor mij ? Zeg, zult ge 't doen? Belooft
,gij het mij dat gij het doen zult ?
— Ja, Ruut, beloofde het kind. Ik zal zeggen dat ze u
moeten houen, dat ze u moeten bonen, of dat ik...
Het zweeg een amerii.
Vroom vlijtig, Wauwelde : brabbeide. — Amerij : stond,
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— Maar zeg eens, Ruut, ging het daarna weer voort.
waart gij dat geweest die dat aan vader gezegd hadt ?
— Wat ?
— Van die verf ?
Aan den schepen zijn venster ? Neen, Lemmeken,
neen, dat was ik niet geweest. Hebt gij mij daarvoor aangezien ?
— Dat wel niet, maar...
— Ik zal u zeggen wie het geweest is. Het oud wijfken
van De Ploegscheer, waar de meester alle Zondagen na de
hoogmis een drupken gaat drinker — met een koekske, er bij
— die lag krek op dat moment voor 't kruis heur vijf vaderonsen te bidden. En van op 't kerkhof kan ze u gemakkelijk gezien hebben. En die zal het hem wel gezegd hebben,
wees er zeker van.
— Ik wist wel, Ruut, dat gij het niet geweest waart !
Daar hield een kruiwagen voor het poortje stil.
Ruut werd bleek als een laken, toen hij zijnen to den
mesthof zag binnenkomen.
— Wat ? grolde deze, en hij was dezen keer niet zat.
Wat? Mijn jongen zou hem de ribben moeten kapotwerken
aan dat huis en als het veerdig is, zou hij niet molten meegaan ! Alla, Ruut, maak uw kist veerdig !
— Maar, toch voor den tijd zeker niet ! vroeg moeder,
die bonk toegesprongen was.
— Sublet moet hij mee ! en begin maar eens te rekenen,
Madam. Ruut heeft sinds maanden zijn geld niet meer
gehad.
- Ik had het wel gedacht ! wijsgeerde de meester, die
ook bij de anderen was komen staan, en hij deed het opzettelijk op bitterer toon om zijn Rozalien heur dwaasheid te
doen inzien.
— Maar man, Vandoren toch, vleide en dreigde de
vrouw te gelijk zoo iets zult ge toch niet doen ? Ge zijt
toch altijd van treffelijk y olk geweest ! Begrijpt gij dan niet?
Krek nu, vOOr de verhuizing, het nieuw geleeg, al dat werk,
neen, gij kunt niet meenen wat gij zegt !
maar alleen zijn,
- Niet meenen wat ik zeg ? Ruut, maak uw kist veerKrek : juist. -- Bonk : dadelijk.
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dig, klonk het kort-strenge bevel. Geenen dag meer mag hij
hier blijven ! Ik zien hem nog liever honger lijen of kanten
halen, dan hem bij zulke ondankbare menschen te laten !
— Maar, zeg,...
Niets te doen !
En de grijskop ging den koestal in, tastte en foemelde
in het bed en fangs den muur, pakte de kleeren van den
knecht bij een en stompte ze in de kist, die hij vOOr den
ingang op den kruiwagen had gezet.
Ruut had dat besluit van zijnen to evenmin voorzien als
de vrouw en hij stond daar tegen den stijl van de deur, met
de harden onder zijnen voorschoot, sprakeloos, stokstijf, als
van de hand Gods geslagen.
°peens begost hij weer te grijnen, te grijnen, dat het
droevig was om aan te zien. De meester moest zich
omdraaien, want hij had den jongen altijd gaarne gezien.
Och, wader, moeder, smeekte Lemmeken opeens,
kan het niet meer veranderd worden ?
— N een, schudde moeder, de meerpenning is gegeven.
- Mag ik hem gaan terugvragen ?
— Halt, dat niet, foei! Heel 't dorp zou er schande van
spreken !
Vandoren wierp de kist met eenen geweldigen slag toe,
draaide den sleutel knersend om en stak hem in zijn giletzak.
Daarna sloeg hij de leeren huip om zijn schouweren en
gebood :
— Alla, voorweerts maar !
En de kruiwagen rolde over de steenkes, Ruut er achter
na, erger dan een veroordeelde, en de tranen liepen maar
altijd voort over zijn wangen af.
- Houdt u allemaal goed, hikte hij nog.
En hij draaide hem om naar Lemmeken en sprak :
- Geef mij de hand.
De kleine hand werd uitgestoken en bleef in de groote
rusten.
Opeens begost het kind ook te huilen,
vreeselijk !
Gij mOogt Ruut niet wegjagen, hoort ge dat ? Ge
mOogt niet ! Ruut heeft geen kwaad gedaan ! Ruut is mijnen
Kant en : boterhammen.

Foemelde : zacht rond.
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besten kameraad en ik zal ziek worden indien hij weggaat,
ik zal er ziek van worden, ik zal er van sterven !
De meester trad op Vandoren aan.
- Hoort ge dat van dat kind ? Zet den kruiwagen dal.
- Neen, ik zet hem niet dal, bromde de koppige grijsaard, met gloeiroode wangen. Den meerpenning terughalen
zult gij tech niet, dat weet ik, en voor twee is hier geen
werk. Met Halfmeert zoudt gij mijnen jongen tech doorschikken. Al die kal dient tot niets.
Lemmeken hing aan Ruut gekleefd en wilde hem niet
meer loslaten.
— Alla maar ! Daar moet een Bind aan komen.
— Als Ruut weggaat, dreigde de kleine, dan ga ik Ook
weg !
Met geweld moest het knaapje losgerukt worden.
En toen ze op straat waren, bleef de ouwe nog eens
staan, wrong zijnen dikken kop scheef naar den meester,
voor hem grinnikend toe te roepen :
Meester, ik houd zooveel van de mijne als de
keuning van de zijne !
En terwijl Lemmeken tegen den voorschoot van zija
moeder stond te huilen, verdween de knecht met zijn vader
aan den hoek van de straat.
Zonder eten ging het kind het bed in en het bleef er
den heelen achternoen met zijn gezichtje naar den muur
liggen. Vader kwam hem wijsmaken dat Ruut den Zondag
na de hoogmis zou terugkomen, maar snikkend en kopschuddend toonde het dat het er geen geloof aan hechtte.
Moeder, die in den grond een goedhartig mensch was,
kalde van boekweitkoeken voor hem te bakken, maar het
kind had er geenen zin voor en zeide dat het alleen wou
blijven om te slapen. Slapen kest het niet. Het hoorde Joes
met zijn kameraden trap op trap of loopen ; zij kwamen
achter de schabben en achter zijn bed snuffelen, zij lichtten
de vloerplanken met het koterijzer op, krakend, zeker om
te zien of de ratten daar niets in gedragen hadden.
- Jaagt ze voort, Ruut ! gilde het knaapken, maar het
zag ze lachend tegen malkander aanbotsen, in hun hemdsDal : neer. — Schikken : zenden.
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mouwen en met eenen blauwen voorschoot aan, en dan
lieten ze hun weer gekachtig tegen de muren vallen, zoodat
ze niet alleen den kalk met groote schuiten afstieten, maar
ook de twee schoone vazen, die het te Tongeren op de foor
gewonnen had.
— Halt, daarvan afblijven ! jimmerjammerde en knarsetandde het daarna, toen het zag dat ze de laden allenhenen
opentrokken, er alles dooreenstieten en zijn nette sinterklaasgeschenken roofden. De eene speelde op een trompet,
de andere sloeg op een trommel en Joes, de leelijke Joes,
scheurde de bladen uit zijn prentenboeken en liet ze
kletterend aan de open venster uitvliegen.
- Ruut ! Ruut ! waar blijft ge dan ? Ziet ge dan niet
wat ze daar doen ?
Maar het hoorde ze voortgrinsen en op hun klompen
dansen en opeens, kijk, kijk, daar vlogen ze de zolderladder
op, twee, drij sporten ineens, allemaal achtereen na, niet
grooter dan evermennekes, recht op het duivenhuis aan!
Het kind straffeide en beet, wilde hen naloopen, wilde hen...
maar het kost niet, het werd als door onzichtbare handen in
zijn bedje gehouen.
Een rosharige maagd stond in de kamer en zag hem
meedoogenloos aan, de bloote ermen op de Borst gekruist.
Het slot, het sterk kluisterslot, dat Ruut hem onlangs
beloofd had, speelde hem in het hoofd en het riep uit al zijn
kracht :
— De kluister, Ruut! Hebt gij de kluister niet vergeten
aan te doen ?
In plaats van antwoord te krijgen, hoorde het hen de
dakpannen knersend openschuiven.
- Wij zijn er kort bij ! riep een van hen naar beneden,
zeker met den kop door het dak.
Daarna een gepiep van de deur, een geflodder van
vleugels, een angstig geroek, — en niets meer, niets meer.
Een voor een en rap als de wind zag het de schelmen
weer de ladder afkomen, de handen besmeurd met bloed.
— Nu zijn geld, riep Joes.
— Dat zal in zijn bed steken ! meende een andere.
Evermennekes : alvermannekes. — Straffelde : strompelde.
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En op een, twee, drij stonden ze rond het bed, de ermen
tastend en grabbelend uitgestrekt. Ze wierpen zijn kussen
door de kamer, trokken de lakens scheurend of en nadat de
rosse maagd het menneken met heur dikke ermen vastge-.
grepen had, was Joes op de matras gesprongen en zette
hem de knie op het hart.
— Afgeven, bier !
— Help! Help !
Zeggen waar uw geld steekt !
— Help !
Geen ander woord kwam uit zijn keelken.
Maar met een hopelooze poging gooide het zich om —
en het kwam weer tot zijnen thema terug.
Vader en moeder stonden in de kamer, angstig toekijkend, roerloos.
Hebt gij pijn ? vroegen zij hem.
Het schudde van neon, maar het had gedroomd, leelijk
gedroomd, en het was nog heel verbijsterd van dat stormig
over- en weergeloop, van die brekende vazen en die bloedige
handen.
- Lach eens, menneken, vroeg vader.
Zeg, wat zou Ruut nu doen ? was het antwoord.
- Als wij in het nieuw huis wonen, Lemmeken, moogt
ge weer duiven houen, wi bier 't was maar voor to lachen
dat ik u dat verboden had — en eenen soorthaan moogt ge
ook houen, als ge wilt ; en daar zult ge veel vriendjes in de
buurt hebben, die met u zullen komen spelen, veel meer
als bier.
– Ja maar, wat ben ik daarmee, als ik Ruut niet meer
heb ?
Het kind dronk een glas water — en werd weer wat
beter. Rond den avond bracht zijn moeder hem een mikboterhammeken met gelei besmeerd en het beet er in, proefde
en at voort. Maar het stond toch nog niet op.
Niet voor 's anderdaags, laat in den voornoen, scheen
weer alles in den haak.
Van op zijn plaatsken achter de stoof, waar het bleef
zitten, hoorde het zijn ouwers zeggen dat ze Idaken en de
Soorthaan : vechthaan.
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nichten van 't Droogbroeck gingen vragen en hoe ze het een
en 't ander al regelden voor de verhuizing : de esschenhouten kommode zouen ze in sergen wikkelen om geen strepen
er op te mak-en ; de ledikanten zouen ze eerst door den
schrijnwerker laten verven, voor 't oog, niewaar ? —
de kwizenier zouen ze door de schooljongens goed laten
blinken en op de groote, zware tafel van de bikkebakkers
zouen ze in 't nieuw huffs allemaal noeneten.
Hoe meer het op de verhuizing aanging, hoe grammer
vrouw Liebrechts werd. Alike uren stond ze met de handen
in de zijen na te denken of te rezeneeren met heuren man,
want ze begreep dat zij het peerd met den langen hals zou
zijn. En ze had in den lesten tijd al zooveel afgezien! Maar
gedurigaan vroeg zc in haar eigen, wanneer wel alles op
zijn plaats zou zijn, en nu en dan 1,vreef ze met den voorschoot door heur gezicht, alsof ze heur op voorhand den
zweet reeds afdroogde.
Al beweerde de meester ook wel eens dat hij grijs haar
van al die dingen graulde te krijgen, doorgaans zeide hij
flegmatiek :
't Is zijn leven niet meer g-esehied !
— Als in den ouwen tijd nog eens, ging Lemmeke voort,
dat weer begost mee te kalien, werd niet veel op hem meer
gelet.
Zijn duiven werden voorzichtig verhuisd en voor een
keten met een goed kluisterslot was gezorgd geworden. Zijn
speelgoed werd in een en grooten balzak gestopt, welken het
ook op het duivenhuis sloot.
Toen de meester kortelings aan den boschkant doorgekomen was, had de maagd hem toegeroepen :
— Tot de andere week, he, meester ?
Ja kind, als 't God belieft! had hij geknikt.
Eindelijk was het de andere week — en Halfmeert.
Al van in den voornoen rolden geelgeverfde wagens,
met groote letters op, over den steenweg — van Luik
naar Hasselt of andersom — en luide schalden en schetterden de liederen van de verhuizende knechten en meiden
door 't dorp.
Alik : gansch.

Graulde : vreesde.
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Te Lethen wil ik niet wonen :
Daar zijn de bazinnen te kwaad.
Te Laer zou ik liever wonen :
Daar zijn ze wat beter van aard.
Toen de pachter van Hommen, die al acht dagen aan
't verhuizen was, met een bortelkar ti er. kinderen achter
de kerk afkwam, zegde daar een droogslager :
— Die zal gauw rijk zijn : allemaal eigen yolk !
Lemmeke zag de twee schrijnwerkers aankomen, met
hun getuig in eenen korf op den rug, een guitachtigen
glimlach op het gezicht, want het zou een natte dag,
voor hun zijn, niet omdat de kasseisteenen op straat al
benuffeld waren, maar omdat hun keel wat meer dan gewoonte zou gesmeerd worden. Het kind hield hem schuchterkes aan eenen. kart en zag dat ze dadelijk hunnen blauwen
kiel uittrokken.
- Waar moeten. we beginnen, meester ? vroegen ze.
De meester stond, over zijn brilglazen heen, naar eenen
knoop te kijken, dien hij in zijn rooie maalplag gemaakt had„
zonder te weten wat het ding moest beduiden en wees hen,
na zijn gewoon woord: « 't Is zijn leven niet meer geschied !»
eenen keer of vijf herhaald te hebben, den trap op, waar ze
begosten te kloppen en te schroeven om de kasten en de
bedden uit te breken.
Lemmeke moest loopens een pak nagels bij den koster
gaan halen en kledderde daarna mee naar boven om te
redden wat er te redden viel knikkers, messen, center,, wie
weet ?
Toen het echter een rat achter een kist zag uitspringen,
liet het eenen vervaarlijken keek uit en ging verschrikt,
onder, bij zijn moeder, staan.
- Ik ga mij eerst een kruis slaan ! dacht doze; anders
maak ik zeker schelveren !
En ze pakte, geholpen door heur drij kwieklustige
nichten van 't Droogbroek en door het verstandig Idaken,
dat de mouwen opgerold had en voor alles raad wist, de
Benuffeld : beneveld.
Maalplag : neusdoek.
schreeuw.
Kwieken : roepen.
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glazen en teljoren en luchters met hooi en papier in een
groote mande, zoo voorzichtig als ze maar kost, want ze
begreep dat er op het eind toch nog schakelkes uit meer dan
eenen teljoor zouen zijn.
Af en toe stond ze te grommelen en te grinsen en deed
Lemmeken aan de deur gaan kijken, omdat de maagd nog
niet ingekomen was en ze had nochtans gezeid dat ze heur
al van 's daags te voren mochten verwachten. Als ze zelf eens
buiten kwam, zag ze dat de gebuurvrouwen achter hun
gordijnen te loeren zaten gelijk spinnekoppen en malkander
teeken deden, krek of ze zeggen wouen :
Naar komt niet veci uit !
Immeraan viel heur voorschoot los en ze tagde en
schabijnde op de schooljongens, — grooter plezier kost ze
hun niet doen ! -- die de meester kwamen helpen en heur
allenhenen order de voeten
De deuren vlogen wagenwijd open en met de pooten
omhoog werden de tafels naar de schuur of buiten op het
groesken gedragen, naast den kwizenier met zijn roestige
elleboogpijpen en zijn open- en toevallende laden, naast de
eikenhouten kleerkast, die vrouw Liebrechts onlangs op den
uitroep van den ouwen pastoor gehoogd had, en de groote
waschkuip, waarin inktpotten en waterkommen en de zout(loos voorloopig bijeengezet werden. Straks zou alles op de
kar geladen worden.
Lemmeke was verstimpeistapeld door al dat lawijd.
Ongemakkelijk en boos maakte hem dat geroep van de vrouwen, dat gepiep van de scharnieren, die brekende ouwe
fiesschen, die aardige gear van motappelkens en die
aanhoudende, kille dunregen, die hem gedurig : « Sjoech!
Sjoech ! » deed roepen. Het dacht aan de hennen die in
eenen kiever opgesloten zaten, aan de konijnen die misschien door de schooljongens verongelukt of uitgelaten werden, aan zijn duiven welke girds, in 't nieuw geleeg, dien
morgen nog geen eten gehad hadden.
— En Ruut is niet meer bier, zuchtte het, y our mij te
helpen
Tagde : keef.
Schabijnde : viel uit op. — Ailerihenen
alom. — Verstimpelstapeld : verbijsterd — Kiever : korf.
Geleeg : gebouw.
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Gelukkig dat vader met de houtmijt begost was, die aan
den ingang van den boomgaard stond en bijkans tot aan het
dak klom, hetgeen de jongens een geslagen uur onleeg hield.
Met eenen mutsaard onder den arm moesten ze door 't dorp
af, allemaal achtereen na, en de zwarte joes kreeg er telkens
een stuk of tien op eenen kruiwagen, maar dat werk verrichtte hij gaarne, want hij was sterk gelijk een beer en deed
twee van zijn kameraden aan een koord trekken, trekken
dat ze bijkans met den kop aan de eerde raakten. Ze zweetten
gelijk dassen, scheurden hun kleeren, kregen schrammcn en
zwarte strepen in 't gezicht en als ze maikander toevallig in
de oogen keken, schoten ze in eenen gekken schetterlach.
Bleven ze te lang lachen of stieten ze den kruiwagen om , dan
werd de meester kwaad en gaf den eenen hier een klats om
de ooren, den anderen daar eenen djok in den rug. Want de
meester hield alles goed in 't oog, al moest hij gedurigaan
zijnen bril afpakken om den zwasem van de glazen af te wisschen. Na de mutsaarden kregen de scholieren erwtenrijzers
en boonstaken te verdragen, vervolgens bussels strooi en
hooi en, daar het nuffelde en bleef nuffelen, kosten ze eindelijk hun kleeren bijkans uitwringen, maar jongens, gelijk zij,
waren gaarne kletsnat en met drabbel bekladderd tot aan de
ooren en zij bleven fluiten en wielewalen dat de schrijnwerkers er plezier in hadden. Eenige zagen er uit gelijk schouwvegers en Lemmeke graulde als het ze op hem zag aankomen.
Om zijn hartje pitste het nog feller toen de twee sterksten uit
den hoop den hennenkiever moesten oppakken en op den
kruiwagen dragen : pas had de meester den rug gedraaid
of ze begosten te wiewagen met den kiever, zwinsten hem
omhoog, hoog omhoog en eindelijk om, heelengansch om,
zoodat het scheversteenen haanken alien lust ontnomen
werd tot kraaien. Een van de nichten ging mee onderaf en
plaatste de hennen en het haanken op den toeen polder,
waar het pikdonker was, en waar ze voor eenen dag of drij
zouen vertoeven. Daarna verdroegen de schoolgasten de
konijnen in den eigensten kiever, weer met de eigenste
wilde bewegingen, ondanks de bedreigingen van het kolrood
Wielewalen : tieren.
Klats : klets.
Djok : duw.
Zwinsten : zwaaiden. — Scheversteenen : geplekt.
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wordende meisken en de smeekingen van het grijnvaardige
Lemmeken, dat dezen keer mee was gegaan.
— Was Ruut maar hier, hikte het, ze zouen zoo niet te
werk gaan! Lachen zouen ze misschien, ja, maar moutperen
krijgen ook !
Ze schenen geenen grooten bang voor den meester te
hebben, want het zag ze op de boomen kledderen, in de
vaten kruipen, de verkens met den krolstaart pakken en
vlug- als apen langs de gladde trapleen afg-lijen.
Moeder kost maar niet begrijpen waar de meid toch
rnocht blijven en daar was nog zeoveel werk te doen : het
vuur aansteken in 't nieuw huis, — en, jemmenig menschen, seffens zou de wagen daar zijn !
Ze zal misschien zat binnenkomen ! veronderstelde
een van de schrijnwerkers, die zelven al ieder eenen theekop
of drij brandewijn in hunnen gieles hadden.
— En heur kist, hebben ze die nog niet gebracht? werd
daar gevraagd.
- Neen, niets gezien.
— Dan komt ze ook niet.
Dat zou nu nog schooner zijn ! En den meerpenning
dan?
— Dien kan ze terugbrengen.
— 't Is wel meer gebeurd !
— Of aan eenen ermen mensch geven.
Hoort, daar zijn er nog die niet binnen zijn !
En over de daken schalde het, mannen en vrouwenstemmen ondereen, op eenen vroolijken rythmus en met
eenige lang aangehouen tonen :
Te Lethen wil ik niet wonen :
Daar staat maar een huis of vier.
Te Laer zou ik liever wonen :
Daar brouwen ze lekker bier !
Opeens kwam daar iemand voor het poortje staan, en
het was de maagd niet, — het was Ruut !
Hij ging recht op den meester aan, pimpelde met zijn
kleine, vinnige oogskes, — kijk toch maar eens, den ermen
zak! — deed zijn moets af en sprak :
Gieles : buik.
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— Meester, zoo ge hulp vandoen hebt, zie, ik ben ..., ik
dan hoeft ge maar te spreken.
Zeker, jongen, knikte de meester, zeker, en ik geloof
dat Rozalien even blij zal zijn als ik. Kijk, ze lacht al.
— Die komt krek te pas, beaamde de vrouw en ze
hadde het voorbeeld van Lemmeke wel willen volgen, dat
dadelijk toegevlogen was, met tranen in de oogen, en Ruut
zachtjes op den rug klopte, op den rug klopte, onder het
herhalen van :
— Ruut is weer hier! Ruut is teruggekomen! Nu mag
hij niet meer weg !
Hij vertelde dat hij zijnen ta, die jichtig in den hoek
zat, een leugen had wijs gemaakt en dat hij met wringwissen en het houwstel uitgegaan was, blijkens om een haag
bij pachter Hauben te vreeen.
Hij beet niet lang op zijn nagels, stak zijn handen
moedig uit en begost te lichten en te laden, te dragen en te
sleepen, dat het een plezier was om te zien.
Denkelijk moest de koe zijn stem gehoord hebben,
want ze viel zachtjes aan 't blaken, hetgeen hem vleienteerend en stamelenteerend op de deur deed aangaan, maar hij
schrenkelde uit en viel met zijn twee handen op den dorpel.
— Witte ! Witte ! was alles wat hij uitbrengen kost.
Toen hij in den stal kwam, zei hij glimlachend en
stout :
— 1k zal het kalf wel leien, meester !
De kar was daar, geen verhuiswagen, een gewoon kar
met mouwen op, en nu moest alles voorzichtig vastgepakt
en opgeladen worden. Kisten, bedden, stoven, kwamen weer
uit de schuur of den boomgaard, gingen van de eene hand
in de andere over en Lemmeken zag, terwij1 het bij het
paard stond, dat ze tot eenen hoogen toren opeengestapeld
werden, bekroond met de schommelende wieg!
— Eenen fellen verhuis! hoorde het den voerman zeggen, die graulde dat zij het paard te zwaar gingen laden.
Bij die woorden meende het knaapje zijn moeder, die
al eenen schoonen voorschoot met netgestreken vierkantjes
kan

Krek :
Houwsel : kapmes. — Vreeen : toemaken.
Schrenkelde : struikelde.
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had aangedaan en er met kleine snokjes aantrok, wel eenen
voet grooter te zien worden !
Het keek echter meer naar Runt, zijnen goeien Ruut,
die op voorstel van een der schrijnwerkers met de koe uit
den stal kwam, heur eenen wissen muntel voordeed en heur,
nadat de meiskes heur horens met papieren rozen versierd
hadden, achter aan de verhuiskar bond.
— Laat het kalf maar loopen ! klonk verder de raad : het
zal van zelf wel volgen !
En waarlijk, toen de raderen begosten te rollen, trok de
koe wel eens aan het zeel en liet wel eens een half-versmacht
gebulk hooren, maar de hond van den voerman hoefde ze
niet in de billen te bijten, en weldra maaibeende ze even
goeiwillig met de menschen mee, alsof ze naar de grasbeemd
ging, . Het kalf trok wel een breeden krol met zijnen staart
in de locht, — tot groot genoegen van de tierende schoolkadeeen, die ook de beenen omhoog gooiden, — en het
dreigde, krek vOor zijn vertrek, wel eenen steenen vetpot
om te springen, die daar voor een tweede kar was blijven
staan, maar het volgde toch zijn stille moeder door de drabbelige straat, zonder in putten of grachten te vallen, en het
schoot heur, aan het nieuwe geleeg gekomen, ook zottebeenend en spidderspedderend door de deur van den mesthof n a.
't is zijn leven niet meer geschied, schuddekopte de
lachende meester, die met zijn waterproeven mantel aan,
den vroolijken stoet sloot, aan de zijde van zijn Rozalien,
welke den roodkoperen moor, een erfstuk van de familie,
waarop ze niet weinig her was, in de eene hand droeg, —
jammer dat de zon hem niet in rood goud kwam hertooveren!
— en die in de andere hand eenen platten korf vol vlaaien
en taartepomrnen had.
Toen de noenschel tampte, zaten ze allemaal in de groote
kamer, die nog niet geplekt, was op manden en blokken en
kuipen rond de ruw-zware brikkenbakkerstafel geschaard,
Runt en Lemmeken nevenseen, en de meiskes plaagden malMuntei :
taart.
spek.

muilband.
Vlaai : taart. — Taartepom : appelNoenschel : noenklok.
Spekbraai : gebraden suede
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kander en proestten dat hun koppekes rood werden als
gloeikolen, terwijl de schoolbraggen aten dat ze dreigden te
verstikken: eerst gestoofde eerdappelen met eenen spekbraai,
—ten hunnent waren het alle dagen Ongestoofde eerdappelen
zonder spekbraai, daarna mikboterhammen met ouwen
kees of rijstvlaai met koffie, gelijk ze wouen.
— Snij maar ! Pak maar ! Geef maar door ! beval de
meester gedurigaan, en hij gaf verder locht aan zijne blijdschap door overwegingen als :
— De meester heeft lang genoeg alle kanten rondgelamd!
— Van Pontius op Pilatus hebben ze hem geschikt !
als met de
— Nu krijgen ze hem hier niet meer uit,
voeten voorop !
Ruut legde zijn druipend vierendeel dal, toen hij hoorde
dat het wijfke van den ijzerweg aan de deur kalde en naar
de vrouw vroeg. Het oud testament wist niet hoe het moest
beginnen om tc zeggen dat heur dochter niet inkwam, niet
inkomen kost, omdat de pachter het niet wilde hebben, de
pachter van de Zeven Bonders, ge weet wel, — en wat is
een erme mensch zonder beet- of eerdappelland ?
— Zoo, dan zullen we nog geen netelen in heur bed
hoeven te steken I kicherde een van de meiskes.
Wi Lammeke hoorde wat er gaans was en moeder terug
in de kamer zag komen met den blinkenden meerpenning in
de hand, sprong het opeens recht en smeekte :
. dan aan Ruut !
- Moeder, hel, geef hem
Ja, geef hem aan Ruut ! kwam Idaken ertusschen.
— Alla dan, daar ! sprak de vrouw en legde de peerdsoog
vOor den verstimpeistapelden knecht dal, die geen woord
kost uitbrengen om dankezeer te zeggen en niets anders deed
als op zijn nagels bijten en pimpelen, pimpelen, pimpelen.
— Bravo ! klatsten de anderen allemaal in de handen.
— 't Is zijn leven niet meer geschied ! prakkezenterde
de schoolmeester, die altijd veel van den sukkeleer had gehouen, bijzonder omdat hij zijn stoof zoo goed potloodde.
En op eens viel daar een breede geut zonnelieht door het
venster, verschgesmolten lentegoud, nog wit van den lesten
Mik : witte brood. - Rondgelamd : rondgesukkeld. Hel :
toe ! — Prakkezenterde : wijsgeerde.
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sneeuw en den overvloedigen regen, en het vloot spelend
en spedderend over het blauwgeruit tafellaken en tusschen
de vonkelende bierglazen door, — ei, ei, de meiskes moesten
er in hun oogen van wrijven !
Gelijk een peerdje sprong Lemmeke dien achternoen
van blijdschap, begrijpend dat het iets verloren gewaand en
gelukkig weer teruggevonden had. Geen am erij verliet het den.
Ruut, terwijl de tweede kar geladen werd, en vreemd-aardigklonken hun schetterstemmen door het hol, verlaten huis,
waarvan de vloer nog moest geschrobt worden, — vrouw
Liebrechts wou het zoo hebben, vooraleer de sleutel naar
den eigeneer zou teruggedragen worden. Ze liepen malkander plagend en jokkend na, door al die openstaande
deuren, precies of het piep-verbergen of katje-loopen was
vat ze deden. Ware de groes buiten niet te vochtig, geweest,
zeker zouen ze er naartoe gebiesd zijn om te keukelen, te
frauselen en op den kop te staan. Ruut was ZOO uitgelaten
gelukkig als het kind, omdat hij weer eten in de krib had,
omdat hij in het schoon huis zou mogen wonen, waarvan al
de steenen, zoo bofte hij, tot den lesten toe, door zijn handen waren gegaan. In het vooruitzicht van het jongsken
speelden de duiven en de konijnen weer een even groote rol
als in den blijen droom van het verleden en om zijn ooren
hing weer een geraas van wilgenfluiten en losbrandende
flotstoeten, van steenkes-tikkende knikkers en rammelende
centen, afgewisseld door de korte, scherpe vreugdekreten
van den stamelenden knecht.
— Is dat nu alles? vroeg de voerman, toen het op vier
uren begost aan te gaan.
— Nietsvergeten, meester? herhaalde een van de meisjes.
En de kar holderbolderde weer door 't dorp af.
Spoedig was ze ontladen en de kwajongens kregen weer
werk om alles, naar het commando van de vrouw, bovenop
of de schuur in te dragen, hetgeen hen nog al nen keer
deed stronkelen op den ongeschaafden trap en hen af en toe
eens hoestend tegen den muur deed staan om te worstelen
tegen al dien stof, dien ze in de keel hadden.
Amerij : oogenblik.
Gebiesd : geijld. — Keukelen : tuimelen.
Frauselen : worstelen.
Fiotstoet : schietbuis.
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geholpen werd
Toen 's avonds in den maneschijn,
door een pinkend lampken, klein en groot weer rond de
zwaar-massieve steenbakkerstafel met de ellebogen tegeneen
zat en begeerig den warmen geur van de groene smoutsoep
opsnoof, — Is ze goed, meester ? vroeg Idaken, terwiji het
rondschepte, — ging da.ar opeens een vervaarlijke scheut
voor het huis af !
Met den lepel in de hand liepen de meiskes naar de
voordeur, waar zij eenen schoonen meiboom zagen staan,
versierd met blinkende vaankes van klettergoud, die vroolijk
speelden in een koel windje, en een krans dikke, lomp
dooreenslingerende appelsienen en citroenen, en de vriendelijke geburen, die hem geplant handen, riepen vivat en
staken de moetsen omhoog om het nieuvve gezin in hun
straat welkom te heeten.
De meester ging hen bedanken, en daar hij graulde
dat ze niet allemaal in zijn huis zouen dal kunnen, zeide hij
hun dat ze naar « De Staar » mochten gaan om een ton
bier te drinken, waar hij hen een amerijken later vervoegde
met zijn volk.
Zijn Rozalien ging mee, Lemmeken ook, en de slaap
werd het kind nit de oogen gehouen door den plezierigen baas, die zijnen harmonica pakte en op de tafel kroop,
waar hij al de deuntjes speelde welke hij van den troep
onthouen had, en als hij moe was loste de meester hem af,
ook boven op de tafel, want op den harmonica host de
meester zoo goed spelen als op den orgel in de kerk.
Runt was nooit van zijn leven zoo stout en zoo welsprekend geweest dat hoorde en zag Lemmeke gaarne
het prees, het vleide hem, het tikte met hem, het klatste bier
op zijn klompen, het hadde hem willen zeggen :
— Runt, drink u vandaag eens zat voor mijn plezier!
Joes en de meiskes vergaten bijkans, onder het suikerbier-drinken, met hem te spotten. Toen een van de wielewalende nichtjes hem averechts antwoordde, vloog hij gechagrineerd op heur toe en zwinste heur, onder luid gehahaha,
op den rythmus van den polka, met waaiende juipen en
losvallend haar de gelagkamer rond.
Graulde : vreesde.

Amerijken : Oogenblikje.
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De maan was onder toen ze heimwegs gingen.
Een heerlijke, stille avond !...
Maar in de verre dalen zweefden nog versjes van het
nude verhuislied.
— Hoort ge dat ? vroeg de meester, nadat hij alleman
dankezeer gezegd en op boekweitkoeken voor den naasten
Zondag genood had. Hoort ge die schoone woorden ?
Te Lethen veil ik niet wonen :
Daar stuiven de straten van 't zand.
Te Laer zou ik liever vvonen :
Daar zijn ze met rozen beplant!
LAMBRECHT LAMBRECHTS

Heimwegs : huiswaarts.
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LAOCOON

Omslingerd door het slangenpaar dat oppermachtig
het biddende gebaar der armen heeft verstomd,
en drilt vol geel venijn een mond nog vol gebeden
verhoopt hij te vergeefs dat iemand redden komt.
De hemel hangt daar heerlijk-onverbiddelijk gesloten,
geen reddend schip doorklieft 't geruisch der zilvren zee.
Zijn zonen staan door slangen doodgekust te sterven :
De wreede schoonheid van 't heelal bespot zijn wee.
Gelijk een reuzenrots in 't ongerimpeld meervlak,
ploft in de stilte neer 't gedreun van zijne klacht,
omdat hij sterven moet en gansch zijn machtig wezen
het leven voor zijn land en groote dawn betracht.
« 0 dat ik sterven moet en Ilion zal vallen
Laat mij den hemel zien verbreekt dien logenband
mijn yolk, vreest
zoons
werpt pijlen naar dat ros
[Grieken,
mijn mooie vaderland...
mijn pij1
o goden redt
In 't nijpend krampen van de borst en pijnend hijgen,
in bloedig kwijl en gift verstikt een laatste zucht...
De slangen sissen boven 't lijk hun lied van zege,
ze rijzen torenhoog en spuwen naar de lucht.
Zoovele jonge zielen zijn er die voor 't oorbeeld
met opgeheven arm en hart te bidden staan,
maar zooals Laocoon, omprangd door aardsche slang-en,
vergiftigd en doorstoken reddeloos vergaan.
L. DOSFEL.

AAAAkA
KLOOSTERCEL

Mijn celletje, vol vreugdegeuren fijn,
hoe kreeg ik lief uw witgekalkte wanden,
waar bleeke Kruis-god, met bebloede handen
omgloried hangt van rosen ochtendschijn!
Daarbuiten, achter 't kanten raamgordijn,
lokt, lente-gul, eene groene lustwarande
met vijverpracht en bloesems allerhande,
onder een koepel als van blauw satijn
toch houd ik meer — vergeef me, God, die weelde ! —
van 't hoekje, waar een liefdedroom omspeelde
mijn priesterlijke jeugd, zoo goud-geverfd...
Hier leerde ik onbeklaagd mijn wee-vracht dragen.,
hier zing ik soms van lang voorbije dagen
en luister hoe met 't liedje ook de echo sterft....
Averbode.

FR. LUDOVICUS BLOMME, 0.
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4-4 PAUSELIJKE SEKRETARIATEN
EN EXPEDITIEBUREAUX

(a) -4* -90

Als Z. H. de Paus in een min of meer belangrijke zaak
een besluit heeft genomen, dan moet dit op schrift worden
gebracht en den belanghebbenden toegezonden. Welnu
hiertoe dienen de Sekretariaten en Expeditiebureaux, die
zich tevens met de zeer omvangrijke correspondentie van
den H. Vader en haar expeditie belast zien.
Het hangt geheel van den aard der zaak af, welke vorm
aan zulk een Pauselijk schrijven wordt gegeven, of het n. 1.
den vorm krijgt van een Bid of van een Breve.
Een Bud (b) is een Pauselijk schrijven over een zaak van
zeer groot gewicht, dat steeds op zwaar perkament, en
(a) Hierbij heb ik geraadpleegd : Het Compendium Juris
Ecclesiastici Auct. Dr S. Aichner, Ed. 99. 1900 (in dit artikel
aangehaald onder letter C) ; het Kirchenlexicon (K); Rome. Le
Chef Supreme, l'organisation et l'administration centrale de
l'Eglise (R); Roomsche Woorden, door A.W. Steliwagen (R.W);
Het Bestuur der H.R. Kerk, door P. Goulmy (B); het Annuarium
der R. K. Studenten van 1902 (A); Craisson, Manuale totius Juris
Canonici (Cr) ; H. J. M. Everts, Onze Kerken (E); enz.
(b) Men onderscheidt verschillende soorten van Bullen n. 1.
10 Bulla dimidiatce, die een Paus in het licht geeft vOor zijn kroning en waarop die zijde van het looden zegel, welke den
naam van den regeerenden Paus pleegt to dragen, ledig blijft ;
2° Bullee consistoriales, die in een Consistorie worden opgemaakt
en, wanneer het zeer belangrijke zaken betreft, door den Paus
en de Kardinalen worden onderteekend ; 30 Bullee communes, volgens de regels der Kanselarij opgesteld. Dit noemt men « per

PAUSELIJKE SEKRETARIATEN EN EXPEDITIEBUREAUX 491

ge-woonlijk in de Latijnsche taal, met Gothieke of Teutonische letters werd geschreven. Het stuk was voorzien van
een looden zegel, door een draad van zijde of hennep daaraan verbonden.
Paus Leo XIII, roemv. nag., heeft echter den 26en Dec.
1878 (Arch. f. 41 p. 399; Acta Sedis XI 465) in een « Motu.
Proprio » bepaald, dat de Bullen voortaan niet meer met Gothieke, doch slechts Latijnsche letters, in loopend schrift, geschreven zouden worden; ook heeft Z. H. ten gerieve der
expeditie de looden zegels met de daaraan verbonden draden
-_Ifgeschaft, deze looden zegels worden nog enkel bij Bullen
van zees groot gewicht gebruikt, b. v. bij Bullen over de
oprichting, verdeeling, enz. van Bisdominen, bij de Creatie (c) van een Kardinaal, de Preconisatie (d) van een Bisschop, de collatie van een aan den Paus gereserveerd Beneficie, enz. (K. 1484, 2 e d. B. 23. B. n. 116).
Bij Bullen van minder groot gewicht, b. v. bij Bullen,
betrekking hebben op gewone beneficies of huwelijksdispensaties (K. 1484, 2 e d.), wordt het looden zegel vervangen door eon stein in roode was, met de afbeelding
der HH. Apostelen Petrus en Paulus, ringvormig omgeven
door den naam van den regeerenden Paus (K. 1485, 2 e d.
C. 23).

Bullen zijn gewoonliik aldus ingericht :
Eerst leest men bovenaan den naam van den regeerenden Paus « Episcopus » onmiddellijk er achter; daaronder
cancellariam » of per viam cancellari ; 4 0 Biala per camerain
of « per viam camerae », die in de « R_everenda Camera Apostolica » worden opgesteld ; 5 Bulle ber viain Curie, die volgens een
« Motus proprius » van den Pans worden opgemaakt en niet
door den Vice-kanselier, inaar door den riardinaal-Prodatarius
en den Kardinaal-Sekretaris der Breven onderteelcend worden, en
6° Bullre ier viam SeCY Clain, die door den Vice-kanselier als « Som-

mista (zie « Kanselarij ») worden opgesteld. Ook bestaan er nog
Build in farina Dignum aldus genaamd, omdat zij met dat
woord beginnen (K. 148f, 2 e d. C. 23 en B. n. 115) en nog eenige
andere soorten.
(c) Het benoemen van een Kardinaal noemt men crderen.
(d) Als de Pans een Bisschop benoemd heeft, spreekt men
van de

Preconisatie eens Bisschoj's.
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« Servus Servorum Dei » en daar weer onder « Ad perpetuam (« wternam » of futuram ») rei memoriam » b. v.
Benedictus Episcopus
Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam
Romanorum Pontifices, etc.
Naar deze beginwoorden « Romanorum Pontifices » draagt
de Bul Naar naam. Bullen eindigen gewoonlijk aldus
Datum Romae apud Sanctum Petrum die III Aprilis
MD CCC LXVIII Pontificatus nostri anno duodecimo.

pl. sig.
loc. -1- vel.
cer. sig.

Ondert. van meerderen
Visa de Curia
Registrata
Publicat.

Een Breve wordt gewoonlijk opgesteld bij zaken van
niet zulk een groot gewicht; somtijds echter ook, wanneer
het zaken van zeer groot belang geldt. Zij worden op papier
of wit perkament, in loopend schrift, met Latijnsche letters
geschreven, voorzien van den afdruk van het visschersringstempel (e) in roode was. Een Breve is meer breed dan hoog
wat den vorm betreft, en wordt onderteekend door den Kardinaal-Prodatarius (f), den Kardinaal-Sekretaris der Breven
(e) Hierop staat de H. Petrus, het net intrekkend, afgebeeld;
waarboven de naam van den regeerenden Paus (K. 1485, 2 e d.)
De visschersring is van goud en wordt den 3 en dag, na 's Pausen
dood, in de 1 e Kardinalen-vergadering in de « Camera de' Paramenti » door den eersten Ceremoniemeester gebroken. (E. n.
372 en 8).
(f) De Kardinaal-Prodatarius is een der (tegenwoordig) vijf
« Palatijnsche » d. Paleis-kardinalen en als zoodanig lid van
het Pauselijk Hof. (K. 1258, 3 e d.) (Vroeger resideerden n. 1. alle
Palatijnsche Kardinalen in het Apostolisch Paleis. Deze Kardinaal-Prodatarius staat aan het hoofd der « Sacra Dataria Apostolica » (B. n. 147), een der twee bijzondere bureaux van gunstverleening.
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of den Sekretaris der Breven aan de Vorsten (C.23. B.n. 113);
somtijds wordt een Breve door den Paus zelf onderteekend
en in dat geval met zijn privezegel gesloten.
Brevia zijn gewoonlijk aldus ingericht :
Eerst leest men bovenaan den naam van den regeerenden Paus ; daarachter PP (Papa), dan den hoeveelsten van
dien naam hij is in Rom. cijfers, b. v.
LEO PP XIII
vervolgens :
Dilecte fili Salutem et Ap icam B nem : (Apostolicam Benedictionem) Relatis ad nos tuis precibus annuentes, etc.
Gewoonlijk eindigen zij aldus :
Datum Romx apud S. Petrum sub annulo Piscatoris
die XXVIII Maii MDCCCCII Pontif. Nri Anno Vigesimoquinto.
Card. (Naam)
Visschersrst.
of Pro Dno Card. (Naam en
dan ondert.)
Verder kan men nog spreken van Pauselijke brieven, deze
worden op papier geschreven en door den Paus onderteekend, wiens privezegel zij dragen. Deze beginnen met de
woorden : « Dilecto Filio », « Venerabili Fratri », « illustri
Viro », etc. (B. n. 113).
Bovenstaande verdeeling der alitera pontificix » of
« apostolicm » geldt alleen den vorm. Wat den inhoud betreft,
worden ze verdeeld in algemeene en partikuliere constituties.
De algemeene, die tot de geheele Kerk of ten minste tot
een of meet; provincies der Kerk gericht worden, dragen
verschillende namen, als b. v. dekreten, dekretale brieven,
encyclieken, enz. (g).
De bartikuliere of rescripten (in den strengeren zin) enz.
zijn op schrift gegeven antwoorden van den Paus op een
(g) Algemeene Conslituties bevatten een van kracht blijvende
bepaling voor de Kerk, Dekreten worden « motu proprio » ;
dekretale brieven of wel motu proprio » Of als antwoord gegeven.
Encyclieken worden tot alle Bisschoppen der wereld of tot die eener
zekere streek gericht. (C. 23).
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bijzondere vraag aan een privaat persoon. Deze rescripten
worden onderscheiden in rescripta justitiee, gratia et mixtt-e (h).
Pauselijke Sekretariaten en Expeditiebureaux zijn :
i° De APostolische Kanselarij (Cancellaria Apostolica)
2° Het Staatssekretariaat (Secretaria Status)
3 0 De Sekretarie der Breven (Secretaria brevium),
40 De Sekretarie der Breven aan de Vorsten (Secretaria literarum
ad principes)
5 0 De Sekretarie der Latiinsche brieven (Secretaria literarum
latinarum).
Vroeger bestond er ook nog een Sekretarie der Memorialien of Verzoekschriften (Secretaria supplicum libellorum);
doch deze is opgeheven (B. n. 114),

I
DE APOSTOLISCHE KANSELARIJ

(Cancellaria Aj5ostolica)

Aan Naar hoofd staat de Kanselier, die steeds uit de
Kardinalen wordt gekozen en den titel draagt van « S. Romance Ecclesix Vicecancellarius » (K 1256, 2 e d.). Zijn
ambt is wel het oudst van alle, daar reeds in de oudste
tijden den Pausen de behulpzarne hand werd geboden
door een schrijver, die « Cancellarius » of ook wel « Scriniarius » genoemd werd. Tevens is het een der voornaamste,
daar de « Vicecancellarius » evenals de « Camerlengo (i) in
(h) Alle bullen worden ten minste verzonden door de Kanselarij
« Cancellaria Apostolica » de meeste daarin ook opgesteld.
(B. n. 113, C. 23).
De breven worden bijna alle verzonden door de Sekretarie der
Breven, der Breven aan de Vorsten of door de Datarie.
De Pauselijke brieven worden bijna alle verzonden door het
Staatssekretariaat. (A. 1902).
(i) Hier wordt de « Camerlengo n der H. Roomsche Kerk
(« Camerarius S. Romance Ecclesiaa ») bedoeld. Deze staat
altijd aan het hoofd der Apostolische Rekenkamer (« Reverenda
Camera Apostolica ))), voert na het overlij den van den Paus
(c ad interim » het bestuur over de Kerk, is Voorzitter van het
Conclaaf en steeds lid van de H.Congr. der Studien (« Congregatio
pro Universitate Studii Romani ») Volgens R. W. 81 bestaan.
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een Consistorie
(j) benoemd wordt (B. n. 118), terwiji
daarenboven niet alleen de Consistoriaal-Advocaten, maar
ook de « Protonotarii Apostolici » (k) en do Auditeurs der
« Rota » (1) (Stremler, Des peines ecclês.622) onder hem staan.
er echter nog twee Cainerlengi n. 1. l e de Camerlengo van het
H. College (k( Camerarius S. Colleg-ii -0). Deze volgt in rang op
den Kardinaal-Deken, als 2 e Voorzitter van het KardinalenCollege (K. 1764, 2 e d.) en wordt telkens volgens a'ncienniteit,
voor een jaar door den H. V. benoemd, in het eerste Consistorie,
dat in het nieuwe jaar gehouden wordt, De Paus overhandigt
hem alsdan een beurs, welke de bediening aanduidt, die deze
titularis, als beheerder der gelden van het H. College, te
vervullen heeft (B. n. 5o), Ten 2 e de Camerlengo van den
Romeinschen Clerus s Camerarius Cleri Romani »). Bit ambt is
meer « honoris causa a. Oorspronkelijk was hij Rector van de,
nit de Kanunniken en Pastoors van Rome, samengestelde Broederschap. Uit en door hen werd hij jaarlijks in de Vatikaansche
13asiliek gekozen, als Reprwsentant van den Clerus. Bij plechtige
processies draagt hij een breede stool,in het Conclaaf richt hij het
den Kardinalen de vraag : a Habemus Pontificem .? (K. 176 4 , 2 e d.)
(j)

Men onderscheidt 2 soorten Consistories n. 1. publieke

(buitenge\-vone) en geheime (gewone) in de laatste zijn alleen
Kardinalen tegenwoordig ; in de eerste worden ook anderen
toegelaten. In beide is de Pans Voorzitter (A. IQ02, B. n. 49).
(k) Deze worden (zie de N. Revue theol. 1905, 535) verdeeld
in : 1 0 Proto notarii Apostolici de numero participa,ntium
die een College vormen ; 2° in « Prot. Apost. Supranumerarii n;
3 0 in « Prot. Apost. ad instar participantium » en 4 0 in Prot.
Apost.titulares sea honorarii » (extra Urbemi. Zij hebben plechtige akten op te maken, vooral bij zalig- en heiligverklaring-en
(A. 1902) en behooren tot het Pauselijk Hof.

(l , De H. Roomsche Rota « Sacia Rota Romana wordt
aldus genoemd, omdat de leden dezer vergadering, gedurende
hun zittingen in een cirkel (rota) plaats namen. De leden dozer
Rota heeten « Auditeurs ». Vroeger was de H. Roomsche Rota
een rechtbank voor kerkelijke en civiele zaken, alsook het HoogGerechtshof der Kerkelijke Staten, doch sinds 187o is haar alle
jurisdictie ontnomen. Tegenwoordig- treden haar leden op in
processen van zalig- en heiligverklaring. De drie oudste leden
der Rota zijn bovendien Consultoren van de H. Congregatie der
Riten (« S. Congregatio Sacrorum Rituum »). Tegenwoordig zijn
er volgens het « Annuaire Pontifical Catholique 1904 p. 579
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Wanneer hij tot de orde der Kardinaal-Bisschoppen (m) behoort, heeft hij de Basiliek van « S. Lorenzo » in « cornmenda » (n). Aan de waardigheid van Vicecancellarius is ook
het ambt van Summist s Sommista » (Sekretaris) verbonden.
Vandaar dat het Hoofd der Kanselarij twee Bullen ontvangt :
een als « S. Romance Ecclesia Vicecancellarius » en een als
« Sommista ». In qualiteit van Vicecancellarius, moot hij
zich bij het opmaken der Bullen houden aan de Regels der
Kanselarij, als Sommista mag hij daarvan afwijken (B. n.
I'S). Dit is dan ook de reden, waarom aan de Cancellaria
Apostolica twee soorten ambtenaars werkzaam zijn; n. 1. de
ambtenaars, die het Hoofd der Kanselarij, als Vicecancellarius, ten dienste staan en zich aan de regels der Kanselarij to houden hebben en ambtenaars, die den Sommista ter
zijde staan en buiten die regels om werken. Als Vicecancellarius wordt hij geassisteerd en sorntijds vervangen door den
« Regens Cancellarix Apostolicw », die een coadjutor heeft
verder wordt hij bijgestaan door twaalf Abbreviatoren « Abbreviatores Apostolici », op wie de plicht rust de minuten
der Bullen samen to stellen. Deze Abbreviatoren waren
vroeger in twee afdeelingen verdeeld. Men heeft n. 1. de
Abbreviatoren « majoris prxsidentix » of « de parco majore »,
die tot een College vereenigd zijn, aan welks hoofd een van
hen als Deken staat. Zij zijn alien prelaten, behooren tot de
Hof houding van Z. H. en dragen den titel van Huisprelaat.
Vroeger echter waren ook nog Abbreviatores « minores
negen Auditeurs. Zij vormen een College, waarvan een hunner
Deken. is, voeren den titel van Huisprelaat, behooren dus tot het
Pauselijk Hof en zijn ook bewaarders der Pallia. Ook worden de
Rechtbanken in het Vatikaan door Auditeurs der Rota bezet
(B. n, 151).
(m) Volgens de Constitutie « Religiosa Sanctorum van
Sixtus V telt het H. College, als het voltallig is : 6 KardinaalBisschoppen, die de Bisschoppelijke wijding inoeten ontvangen
hebben ; 5o Kardinaal-Priesters, die ininstens Priester moeten
zijn, doch meestal tot Bisschop zijn verheven en 14 KardinaalDiakens, die op zijn minst Diaken moeten zijn, doch meestal de
Priesterwijding hebben ontvangen (B. n. 43).
(n) D. w. z. dat hij voor die Basiliek zorg moot dragen,
hoewel hij er de titularis niet van is.
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prxsidentix » of « de parco minore » (a) doch deze zijn,
volgens Bouix « de Curia Romana » 269, afgeschaft (Cr.i e d,
n. 789). Verder staan nog onder hem verschillende lagere
beambten als een kassier, een archivaris, een plumbator, enz.
Als Sommista staan hem een « prosummist » en een
« substituut » ten dienste. In qualiteit van Vicecancellarius
moet de Kanselier zorgen, dat alle gewichtige besluiten, die
(dikwijis in de « Congrcgatio Consistoralis s voorbereid) in
de Consistories of in de -Datarie genomen zijn, volgens de
regels der Kanselarij worden opgesteld in den vorm van
Pullen (K. 1256, 3 e d.). Desniettemin wordt in de Kanselarij
veel opgesteld in korten vorm, als Breve, doch dan treedt de
Kanselier als Sommista op (Item). Verder moet (volgens
1902) de Vicecancellarius den cad afnemen der in een
Consistorie benoemde Abten,der Bisschoppen,der Audi teurs
van de Rota, der Abbreviaoren, enz. Als de Paus overleden
is houdt de jurisdictie van den Vicecancellarius op en wordt
het Pauselijk zegel in -;eigenwoordigheid der Kardinalen gebroken (Bouix .« de Curia Romana » p. 27I).
Aanm. I. Als het opstellen der _Bullen (g, elijk veelal g-eschiedt) en derzelver verzending plaats heeft volgens de
regels dor Kanselarij, dan noemt men dit « per viam cancellariam » of « per viam cancellari n ; geschiedt het opstellen
dice Builen buiten die regels om, dan noemt men dit « per
viam cameram (of camene) of « per viam secretam ». Zie
nota (b).
Aanm. Ii. De regels der « Cancellaria Apostolica »
vormen een bijzonder soort Pauselijke wetten. De eerste
zijn gemaakt door Paus Joannes XXII (1331). Op hem
volgende Pausen, vooral Nicolaas V (1447), hebben er
verschillende aan toegevoegd. Men onderscheidt 3 soorten
regels der Kanselarij : regule directive, reservatori en judiciales.
Tegenwoordig bestaan er 72. Bij het begin van zijn Pontifikaat kan iedere Paus die regels wijzigen, doch die wijzigingen Belden niet voor die landen, waarmede de H. Stoel
een Concordaat heeft gesioten, tenzij de respectieve regeeringen dice landen in die wijzigingen berusten. Tegenwoordig
(a) Van « Parcus » d. een afgesloten ruimte, binnen welke
die Abbreviatoren hun vergaderingen hidden.
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worden die regels niet meer gepromulgeerd, doch alleen aan
de ambtenaren der Kanselarij bekend gemaakt. (C 6o, 61 en
de rota op 61).
Aanm. III. Het woord « Cancellarius » komt van
« cancellari » een schrift met x dwarsstrepen door haler.
Het gebeurt dan ook nu en dan, dat de Datarie clausulen
in het een of ander stuk lascht, die door den Kanselier
geschrapt worden.

II
HET STAATSSEKRETARIAAT. (Secretaria Status)

(p)

Uit de « Cancellaria Apostolica » zijn langzamerhand
meerdere Expeditiebureaux ontstaan, die zich ontwikkeld
hebben, tot zelfstandigheid zijn gekomen en Sekretariaten genoemd worden. Het voornaamste dier Sekretariaten
is het Staatssekretariaat, zooveel als het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken des Pausen en het orgaan, waardoor
hij met de verschillende Regeeringen verkeert. Aan het
hoofd van dit Sekretariaat staat de Kardinaal-Staatssekretaris. Deze hoogwaardigheidsbekleeder wordt uit de eminentste Kardinalen gekozen als iemand, in wien de H. Vader
zijn volst vertrouwen stelt en die voortdurend in zijn nabijheid verblijft. Hij is evenals de Kardinaal-Prodatarius (Zie
Nota (f), de Kardinaal-Sekretaris der Breven, de Kardinaal-Bibliothecaris en de (door Leo XIII, roemr. nag.,
benoemde) Kardinaal-Archivaris, Palatijnsch-Kardinaal (Zie
Nota (f) en als zoodanig lid van het Pauselijk Hof. Tegelijkertiid is hij waarnemend Prefekt van de H. Congregatie
voor buitengewone Kerkelijke aangelegenheden (« S. Congregatio negotiis Eccieske extraordinariis pr re posita ») (q),
(1) Dit Sekretariaat en de volgende zijn behalve Expeditiebureaux tot zekere hoogte ook Bureaux van gunstverieening en
Raadslichamen ten dienste des Pausen.
(q) Deze Congregatie heeft geen Prefekt. Alleen Kardinalen
« in Curie » hebben zitting in deze Congregatie. Door Pius VII
werd zij in het jaar 1814 ingesteld. Haar doel bestaat vooral in
het sluiten, uitleggen en veranderen der Concordaten. Zij telt
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wier waarnemend Prefekt en leden dik-wijls in moeilijke
omstandigheden door den H. Vader geraadpleegd worden,
alsook Prefekt van de H. Congregatie van Loretto (S. Congregatio Lauretana) (r). Ook is hij Voorzitter van de Kardinalen-Comrnissie tot beheer der roerende en onroerende
goederen van den H. Stoel en der St. Pieterspenning (K.
1257, 1258, 3 e d. en B. n. 122). Hij zorgt voor alles, wat op
de Kerkelijke Politick betrekking heeft, ieidt de onderhandelingen met de verschillende Staatsregeeringen en laat
alle politieke dokumenten opstellen en verzenden. Verder
accrediteert (s) hij alle gezanten 'Di] de Hoven, staat aan het
hoofd van alle Nuntiaturen, Internuntiaturen (t), Legaten,
Buitengewone Ambassadeurs, Apostolische Delegaten, Buitengewone Gezanten en Zaakgelastigden, terwiji de leden
van het bij bet Vatikaan geaccrediteerde Corps diplomatique
met hem hun zaken verhandelen (B. n. 127).
1 7 leden. In haar vergaderingen zit de oudste Kardinaal voor. De
7 Zuicl-Amerikaansche Apostolische Vikariaten zijn aan haar
zorg toevertrouv,r d. Voorts zijn eenige Consultoren, een Sekretaris, een Ondersekretaris en eenige lagere ambtenaren aan haar
verbonden. (B. n. 123) Zij is gevestigd in het Valikaan.
Kardinalen « in Curia » of « der Curie », van wie boven
sprake was, zijn die Kardinalen. die te Rome resideeren en
steeds aan het wereldbestuur der Kerk deelnemen. De overige,
die buiten Rome wonen, hebben bijna altijd een Diocees onder
hun bestuur en bemoeien zich dien ten gevolge slechts weinig
met het Centraalbestuur der Kerk. Zij worden Kardinalen
« extra Curiam » genoemd. A. 1902.
(r)

Deze Congregatie is door Innocentius IX den g en Aug.

1695 opgericht.De Subdatarius,een Hofprelaat,is haar Sekretaris.
Zij heeft te zorgen voor alles wat het H. Huisje van Nazareth
betreft (R. 431-432 B. 98, 99). Zij is g-evestigd in het Paleis der
Apostolische Kanselarij (B. n. 117).
(s) Het benoemen van een gezant heet accrediteeren ». Bij
het aanvaarden zijner waardigheid, biedt de gezant het Staatshoofd, bij wien hij geaccrediteerd is, zijn geloofsbrieven aan; bij
zijn terugroeping, zijn terugroepingsbrieven. Indien een gezant,
ten gevoige van een conflict, wordt teruggeroepen, dan noemt
men dit : « den gezant terugtrekken P. de diplomatieke betrek_
kingen of breken. »
(t) Op dit oogenblik is er slechts een, n. I. te 's-Gravenhag-e.
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Vroeger was hij daarbij nog de eigenlijke Staatsminister,
zoowel in geestelijke als in wereldlijke aangelegenheden.
Bij zijn zooveel omvattende werkzaamheden, wordt hij
bijgestaan door een Onderstaatssekretaris, een der 9 Geheim-Kamerheeren in werkelijken dienst uit den Geestelijken
stand en als zoodanig lid van het Pauselijk Hof, welke
Ondersekretaris tevens Sekretaris is van het Cijferschrift
« Secretarius ciffrarum » (B. 15 ad 3); verder wordt hij
bijgestaan door den Sekretaris der Breven aan de Vorsten,
door den Sekretaris der Latijnsche brieven, door Minutanten, die den korten inhoud der stukken aangeven door
schrijvers, welke die minuten uitwerken, door Archivarissen
enz.
Het Staatssecretariaat belast zich met het voor de
onderteekening gereed maken of, zoo zij in andere Sekretariaten (u) daartoe gereed gemaakt zijn, met het verzenden der
Pauselijke brieven.
Bij den dood des Pausen verliest de Staatssekretaris
zijn waardigheid, loch hij is herbenoembaar. Dikwijls wordt
de Sekretaris van het Conclaaf echter Staatssekretaris. Hij,
alsook de Onderstaatssekretaris resideeren in het Vatikaan
(R. W. 51, 55, R. 486-4 92, A. 1902), waarin ook het Staatssekretariaat is gevestigd.

III
DE SEKRETARIE DER BREVEN

(Secretaria brevium)

Aan het hoofd dezer Sekretarie, staat de KardinaalSekretaris der Breven (Cardinalis a secretis Brevium) ook
wel « Cardinalis nepos » genaamd (C. 38o), een der vijf
Palatijnsche Kardinalen (zie nota (f) en als zoodanig lid van
het Pauselijk Hof en tevens Groot-kanselier van de Pauselijke Ridderorden (B. n. 13, 41 en K. 125a, 3e d.) Gelijk in.
de Kanselarij de Bullen (hoewel ook Breven) worden opgesteld en van daar verzonden,zoo worden in de Sekretarie der
(u) N. 1. der Breven aan de Vorsten of der Latijnsche brieven
(Zie Nota (h).
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Breven zeer veel Apostolische dokumenten in den vorm van.
Breven. (nooit in Bullenvorm) opgesteld en vandaar verzonden, voorzien van den afdruk in was van het visschersringstempel. (Zie Breve en Cr. n. 790, I e d.) Vooral Breven die de
toekenning van een eereambt, de verheffing in den persoonlijken of erfelijken adeistand, een dispensatie b. v. in een
vorstelijk huwelijk, enz. bevatten, worden in deze sekretarie
opgesteld. Van hieruit worden ook indulten voor het verleenen van aflaten aan kransen, rozekransen, kruisen en
crucifixes, medailles en beeldjes, voor een oratorium privaturn, voor het veriof daarin de H. Mis to lezen enz. verzonden (Cr. n. 7 9 1) alsook veel gunstbewijzen, die door de
Datarie verleend zijn ; met een -vvoord : alie gunsien, die niet
direkt door andere Congregaties verzonden worden, expedieert men aan deze sekretarie, tenzij de Builenvorm gebruikt wordt.
Aanm. Deze sekretarie is ook de Groot-kanselarij van
alle Pauselijke Ridderorden. Zij bevinth zich in het Paleis
der Apostolische Kanselarij (B. n. 117).

IV
DE SEKRETARIE DER BR.'EVEN AAN DE VORSTEN

(Secretaria literarum cad principes)

Aan het hoofd van deze Sekretarie staat de Sekretaris
der Breven aan de Vorsten, een der 9 Geheim-Kamerheeren
in werkelijken dienst uit den geesteiijken stand en dus lid van
het Pauselijk Hof. Zijn titel is : « SS. D. N. ab epistolis ad
principes » . Hij wordt gewoonlijk gekozen uit de Kanunniken
van een der vier Patriarchale Basilieken, n.1. van de Basiliek
van St. Jan van Lateranen, van St. Pieter, St. Paulus of
van de H. Maria de Meerdere. (De la Cour Romaine par
Haine, I pag. 235) Gewoonlijk wordt door hem de lijkrede
op den overleden Paus gemaakt en gehouden, alsook de
rede, die na de Pauskeuze gehouden wordt. Verschillende
Sekretarissen der Breven aan de Vorsten zijn tot het Kardinalaat verhe-ven sommige zelfs waardig gekeurd den H.
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Stoel to bestijgen zooals Pius II in 1 458, Marcellus II in
1555, Clemens IX in 1667.
De Sekretarie der Breven aan de Vorsten voert de
correspondentie met de Souvereinen, Staatshoofden en
leden van vorstelijke Familien. Gewoonlijk bedient deze
Sekretarie zich van brieven, somtijds van breven. Deze
laatste worden veelal op perkament geschreven en door
den Sekretaris dezer Sekretarie opgesteld, onderteekend en
vandaar verzonden somtijds echter worden zij door den
Paus onderteekend en in dit geval van zijn privezegel voorzien. Ook worden de Pauselijke Encyclieken en de Apostolische Brieven in deze Sekretarie opgemaakt en van daar
verzonden eveneens worden de Pauselijke Allocution, die
de II. Vader in de Consistories houdt, aldaar opgemaakt.
(B. n. 15 en n. 1 43, A. 1902, R. 499).
Deze Sekretarie is in het Vatikaan gevestigd, waar ook
haar Sekretaris resideert.

V
DE SEKRETARIE DER LATIJNSCHE BRIEVEN

(Secretaria literarum latinarum)
Aan het hoofd van deze Sekretarie staat de Sekretaris
der Latijnsche brieven, ook een der negen Geheim-Kamerheeren in werkelijken dienst uit den geestelijken stand en
dus lid van het Pauselijk hof. Zijn titel is « SS. D. N. ab
epistolis latinis » Evenals de Sekretaris der Breven aan de
Vorsten wordt hij gewoonlijk gekozen uit de Kanunnikken
van een der vier Patriarchale Basilieken (zie IV). Volgens
Moroni (Vol LXIII, p. 272) was een zekere Jules Pagiani de
eerste Sekretaris der Latijnsche brieven. Deze titularis
wordt, zoo hij niet direkt tot Kardinaal wordt verheven, dikwijls eerst nog gedurende zekeren tijd Sekretaris der Breven aan de Vorsten. 't Is zijn taak niet alleen alle brieven
schrijven aan de Bisschoppen en andere personen van beteekenis, doch ook aan eenvoudige partikulieren, ofwel als
antwoord op de een of andere gestelde vraag, ofwel om hun
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de welwillende gevoelens van den H. Vader te hunnen opzichte mede te deelen. Verder wordt in deze Sekretarie die
Correspondentie des Pausen gevoerd, welke niet tot de cornpetentie van andere Sekretarieen behoort (B. n. 15, 144, R.
499 en Cour de R. p.
I pag. 2337).
Ook deze Sekretarie is in het Vatikaan gevestigd, waar
haar Sekretaris resideert,
OSS.

BAS. VAN KESTEREN,

Karmeliet.

wit THEOLOGISCHE KRONIEK
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Z. H. Pius X heeft op 17 Meert laatstleden een merkweerdigen omzendbrief de wereld ingezonden voor het heropbeuren
van de studien der H. Schriftuur in Seminarian en katholieke
Universiteiten. Uit de 18 voorschriften knippen wij de volgende
IV. Wat het Oude Verbond betreft zal de leeraar nut trekken
uit de nieuwere ontdekkingen, de opvolging der feiten aantoonen
en de betrekkingen die het Hebreeuwsche yolk gehad heeft met
de andere Oostersche volkeren, enz. ; V. Voor het Nieuw Verbond zal hij stipt en klaar de karakters aanleeren eigen aan
ieder Evangelie en hunne echtheid bewijzen, enz. ; X. De beste
leerlingen zal hij vormen in de Hebreeuwsche taal en het
Grieksch van den Bijbel, en voor zooveel mogelijk in de Semitische talen, enz.
De Controversie Godts-Lintelo enz. is gelukkig ook gesloten. Op 20 Dec. 1905 heeft de Congregatio Concilii een decreet
gegeven over de vereischte gesteltenis tot de alledaagsche Cornmunie, verbiedend in 't vervolg- over de zaak nog te redetwisten.
De Congregatio indulgentiarum heeft op 1 4 Februari 1906
verklaard dat de wekelijksche biecht tot hiertoe vereischt orn
hinst de week al de aflaten aan de Communie gehecht te verdienen, doorgaans niet meer van noode was bij diegenen die alle
dagen of omtrent alle dagen tot de H. Tafel naderen.
Dr CEULEMANS zal aan Vlaamsch Belgie met zijn volksboercje
de Vier Evangeliën een onwaardeerbaren dienst bewezen hebben.
Kortbondige nota's vergemakkelijken het verstaan van den
Vlaamschen tekst van Beelen. De uiterst lage prijs maakt van
dit werk van Soo blz. eene degelijke volksuitgave. Spijtig dat
Dr Ceulemans, wiens nota's het werk zijne weerde geven, de
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vertaling van Dr Beelen niet wat gewijzigd heeft. In eene yolksuitgave ware eene vloeiende taal beter van pas dan de weten-

v. u En zij
zeiden tot hem : Rabbi (wat, overgezet zijnde, gezegd is : Meesschappelijke, soms stijve vertaling van Beelen. (B.

ter!) waar woont gij ? blz. 374.) Mochten wij bij eene nieuwe
uitgave niet alleen de verklaring-, maar ook den tekst van
Dr Ceulemans krijgen! Het. werkje is voorzien van eene goede
kaart. De platen hadden kunnen beter gekozen zijn.
Kanunnik CRAMPON heeft voor Frankrijk een vertaling der

La Sainte Bible, traduction d'apris les
textes oriAjnaux, vertaald uit de oorspronkelijke teksten, hetgeen

gansche Schriftuur geleverd,

aan het werk niet minder weerde geeft, — houdt rekenschap met
de vereischten der Hebreeuwsche metriek, geeft den zin weer
die door de geleerden aan de teksten wordt gegeven, en levert
tevens een zuivere en aangename taal. Het Nieuwe Testament,
met zijn verschillige deelen, verrijkt met gravuren, kaarten en
nota's, worden afzonderlijk uitgegeven.

De

J. C.

studie der Psalmen. moet volgens bovenvermeld

voor-

schrift van Z. H. Pius X eene eereplaats bekleeden. Het belang
dezer studie hebben de schrijvers begrepen die in de laatste
jaren aan die moeilijke vragen hunne krachten ge-wijd

hebben.

Het vaststellen van den oorspronkelijken tekst is een eerste
werk.

't

Is bekend dat, toen St Hieronymus eene verbeterde La.-

tijnsche vertaling vervaardigde volgens den Hebreeuwschen
tekst, deze

de

plaats niet kon innemen van de toen bestaande.

Deze was volgens de Grieksche vertaling der LXX gemaakt en
nu nog wordt zij in de kerkelijke getijden gebezigd.
Met dit doel verscheen van P. FRANCISCUS, 0. F. M. Liner
psalmorum, hebrakee veritati restitutus, een klein boeksken van
268 biz. P. Franciscus heeft de taak niet aangedurfd, punt voor
punt, eene objectieve vergelijking to maken, en steunde veeleer
op eenige gissingen.
I Salmi secundo l'Ebrako e la Vulgata van PEDOVANI vergelijkt
den Latijnschen en Hebreeuwschen tekst.

met den HebreeuwThe Psalter of the Church : the sefituagint

De Grieksche vertaling der LXX wordt

schen

tekst vergeleken in
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_psalms cornjbared with the Hebrew, with various notes, door M. F. W.
MORLEY M. A., een handig boeksken van 200 blz.
Wat den oorsprong der psalmen betreft, moeten wij op de
studien wijzen van Hgl. MINOCCHI in de Studi Religiosi.
Van David zelf zou volgens dezen geleerden criticus de
18e psalm zijn, later echter herwerkt. Een vijftal andere zouden
vOOr of onder de ballingschap van Babylonie ontstaan zijn. De
overige zouden alle na het ballingschap geschreven zijn, bijzonder tusschen Esdras en het Grieksch tijdvak, of gedurende
dit laatste. De laatste vijf psalmen (146-15o) zouden juist vOOr
het definitieve sluiten van het Psalmboek en ten tijde van
Simon den Macchabeèr ingelascht zijn.
Een dertigtal Psalmen zijn volgens M. Minocchi (en Merin
ooral is zijn gedacht merkweerdig) het werk van een enkelen
schrijver, na de ballingschap maar vOOr de hervorming van
Nehemias vervaardigd. Hij geeft hun den naam van Davidische
serie omdat zij een zelfstandigen groep vormen. Een tiental der
laatstgeschreven Psalmen zijn volgens M. Minocchi op die
« Davidische » serie nagemaakt.
Wat den inhoud der Psalmen aangaat, heeft P. LAGRANGE
verleden jaar in eene reeks artikelen der Revue Biblique hun
Messianisch karakter ontleed. Drie Psalmen (2, 72 en II()) zijn
rechtstreeks Messianisch omdat zij den Messias zelf vOOrstellen. Anderen hebben met den persoon van den Messias niet een
zoo nauw verband.
Over de princiepen der Bijbelcritiek wordt nog altijd veel
geschreven. P. FoN-cic S. J. had de school van P. Lagrange
bestreden in zijn werk Die Streit obey die Wahrheit der H. Schrift
seit 25 7ahren. P. Lagrange bespreekt dit boek in 't lang in de
Revue Biblique (Januari 1906). Hij beweert in al de gedachten niet
te deelen die P. VON HUMMELAUER, plots van de oude naar de
nieuwe school overgekomen, in zijn werk Exegetisches zur Inspirationsfrage uiteenzet. Deze is « in zijnen nieuw bekeerlingenijver te ver gegaan, meent P. Lagrange. Dit lokte een redetwist
uit tusschen P. Brucker en P. Lagrange in de _Etudes van de
EE. PP. Jesuieten.
't Is misschien deze redetwist die aanleiding gaf tot het
valsch gerucht onlangs verspreid dat P. von Hummelauer de
orde der Jesuieten verlaten had. Het nieuws werd echter aanstonds door P. von Hummerlauer zelf gelogenstraft.
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Een Engelsche Jesuiet. P. George Tyrrell, een bekeerde
Protestant, heeft onlangs de orde verlaten. Hij is een der huidige
volgelingen, (zoo noemen zij zich ten minste) van Newman, die
M. E. DIMNET bestudeerde in zijn werk : La Pensie catholique dans
l'Angleterre comtemporaine. Onlangs had M. FRANON het philosophische stelsel van P. Tyrrell besproken in den Bulletin de
Litterature eeclesiastique van Toulouse, en gevraagd of de Jesuieten
borg stonden voor de gedachten van P. Tyrrell in zijn werk
« Lex orandi lex credendi )).
Aangaande de gedachten der « Neonewmanisten » en hun
verbancl met de theorieen door M. E. Le Roy vooruitgezet,
raadplege men de philosophische kroniek in ons Maart-nummer
verschenen. G. Tyrrell heeft zijde eigene houding tegenover het
Engelsche pragmatisme » waarmee (le Fransche « philosophie
de l'action » verwant is, aldus geteekend :
« Dans l'ensemble, si nous pouvons sympathiser avec la
tendance generale de cette philosophie, nous ne pouvons la
regarder pour quelque chose de plus qu'une premiere esquisse
qui a besoin d'etre revisee et corrigee. (Annales de Philosophie
chretienne, decembre 1905.)
L. D.

Het dogma der Verlossing, middenpunt van ons Christen
leven, was sedert lang, van katholieke zijde, aan eene speciaalstudie nog niet onderworpen geweest ; wij hadden niets aan de
hand om te stellen tegenover de werken van Ritschl, Harnack,
Sabatier. Er was blijkbaar een te kort dat thans op meesterlijke
wijze is aangevuld door de studie van Dr RIVIERE : Le Dogme de
la Redemption. Moesten we de rationalisten gelooven, dan zou de
Katholieke leer over des satisfactio vicaria » geen grond vinden
in de traditie, maar ontstaan zijn bij den H. Anselmus onder den
invloed van het Germaansch strafrecht : het Wehrgeld. In eene
grondige historische studie, die uitgaat van de Evangelies en
langs de Grieksche en Latijnsche Vaders neerkomt op de glansperiode der Scholastiek, — de eeuw van Sint-Thomas — volgt
Dr Riviere de evolutie van het dogma, evolutie die aantoont dat
de satisfactio vicaria traditioneele leer is, niet in dien zin dat ze
van de eerste eeuwen of klaar staat uitgesproken, maar wel,

5o8

THEOLOGISCHE KRONIEK

omdat ze deel uitmaakt van het leven der Kerk en dat de traditie
het leven is.
Hetzelfde onderwerp, maar nicer specifiek met het oog op
de oorspronkelijke gegevens der Evangelies, behandelde Dr VAN
CROMBRUGGE in zijne thesis : De Soteriologite christiante primis fontibus. Loochende de school van Ritschl dat de « satisfactio vicaria » traditioneele leer is,de nieuwere kritiek gaat nog verder en
beweert dat het dogma der Verlossing zelf Been wortel vindt in
de Evangelies, maar alleenlijk ontstaan is onder den invloed
van Sint Paulus' wijsgeerige levensbeschou-vving-en.Dr van Crombrugge volgt de kritiek op haar terrein, te beginnen met het Oud
Testament. maar meer bijzonderlijk in de Evangelies zelf. In
een klemmend betoog, gesteund op de kritiek der teksten, bewijst de schrijver dat Jezus zijnen dood heeft voorspeld en aanp-,e=
zien als het uitboetend sacrificie, en hierin Licht besloten de opvatting van het verlossingswerk, zooals Sint Paulus het heeft
begrepen. De Bulletin de Litterature ecclesiastiqzte van Toulouse
prijst dit werk terecht als een voorbeeld aan hen die den evangelischen oorsprong onzer dogmas willen nasporen.
Om een volledig inzicht te geven in het dogma der Verlossing, tot zijne volledige ontwikkeling gekomen. bij Sint Thomas,
is bijzonder aanbevelenswaardig het werkje van Dr A.MicHIELs :
De ratione qua passio Christi saluti hominibus sit. Dr Michiels bepaalt
er zich niet bij van de verzoenende waarde van den kruisdood
een klaar begrip te brengen, maar steunt er tevens op hoe die
kruisdood psychologisch op ons inwerkt, en bijgevolg eene waarheid is die tot actie overslaat.
Eene studie — zoo wij het studie heeten mogen — die reeds
vrij wat pennen heeft in beweging gebracht is : Le sort final des
Palens, par un Professeur de theologie, twee werkjes verschenen
in de verzameling Science et Religion. De stelling van den
schrijver komt hierop neer : de heidenen, die leven volgens de
wet hun door de natuur voorgeschreven, zullen niet in de hel der
verdoemden komen, maar in het voorgeborchte waar zij een
trekkelijk geluk zullen genieten, in evenredigheid met hunne
natuurlijke verdiensten. Schrijver heeft zijne meening wat oppervlakkig behandeld. Want het gnat toch -filet aan die stelling
in een vulgarisatie-werk of te spelen. De Revue Thorniste en de
Revue Augustinienne werpen den schrijver eenen struikelblok in
den weg met eene definitie van 't concilie van Florentiè. Maar
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hoe die definitie moet worden verstaan is daarmede niet uitgemaakt, in een absolutes zin genomen, moest de definitie ook
toegepast worden op de ongedoopte kinderen, en dat werd zeker
niet beoogd. Die tekst van het concilie ware ten minste 's schrijvers aandacht waardig geweest : op onverschoonbare wijze gaat
hij de inoeilijkheid uit den weg. Daarom is zijn werk in dat opzicht of te keuren zoo ergens, moest oppervlakkigheid hier
worden buitengesloten : half werk ware voor onderwerpen als
het hier behandelde, betel- niet verricht.
C. B.

Het zal niet onnuttig zijn eenige vraagstukken aan te wijzen
waarin de protestantsche schrijvers met de katholieken niet overeenkomen.
In Engela-nd hebben nieu-we navorschingen op de schriften
van de Apostolische Vaders de vraag doen oprijzen naar
de bronnen van die schriften. Er verschenen dit laatste jaar
verschillige boeken waarin gehandeld wordt over de betrekking-,
van de Apostolische Vaders tot de boeken van het Nieuw
Testament en in het bijzonder van de Evangelien. STANTON, een
leeraar aan de hoogeschool van Cambridge, wijdt aan de
oplossing van dit vraagstuk de eerste kapittels van een uitgebreid werk over de geschiedenis der Evangelien. The Gospels as
historical documents. Part I. The early use of the Gospels. De meening
van Stanton kan samengevat worden als volgt : Het Evangelie
van Mattheus is aangehaald in de brieven van Ignatius, in de
Didache, in den brief Barnabas, en in den Herder van Hermas,
waarschijnlijk in den brief van Clemens en in den brief van
Polycarpus. Het Evangelie van Marcus is slechts meermalen
aangehaald door Hermas. Het Evangelie van Lucas door de
Didache en waarschijnlijk door Hermas. Het Evangelie van
S. Jan waarschijnlijk door Hermas.
Toen het boek van Stanton uit de pers kwam, had J. DRUMMOND, geholpen door eenige zijner Collegas uit de hoogeschool
van Oxford, de schriften der Apostolische Vaders met de boeken
van het Nieuw Testament zorgvuldig- vergeleken : The New
Testament in the Apostolic Fathers, by a Committee of the Oxford
Society of historical theology. Uit de vergelijking met de Evangelien
kan geen algemeen besluit getrokken worden. Voor ieder schrift
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oordeelen deze kritiekers met min of meer zekerheid dat het aan
de Evangelien uittreksels schuldig is. Eerst heeft elk der Apostolische Vaders gedachten en zegswijzen ontleend aan de synoptische overlevering. Buiten dit bevat Barnabas misschien teksten
uit Mattheus. De Didache misschien uit Mattheus en Lucas;
Clemens heeft geene treffende overeenkomsten buiten de synoptische overlevering. Ignatius heel waarschijnlijk uit Mattheus en.
S. Jan, misschien uit Lucas. Polycarpus waarschijnlijk uit
S. Jan. Hermas waarschijnlijk uit Mattheus en Marcus, misschien
uit Lucas en S. Jan. Over de andere mogelijke betrekkingen
durven zij niet oordeelen.
Hgl. SANDAY schijnt niet zoo voorzichtig te zijn in zijn
besluit. Hij zegt in zijn onlangs verschenen boek : The Criticism
of the forth Gosj5el dat de schrijvers van voor 18o n. C. de boeken
van het Nieuw Verbond gekend hebben en dat het verwonderlijk
is dat men in die vroege tijden reeds zooveel overeenkomsten
met de Evangelien ontwaart.
In deze meening is de protestantsche schrijver het eens met
de katholieken, die de vraag ingezien hebben. Deze bet\vijfelen
niet dat de Apostolische Vaders eenige teksten uit de vier Evanlien afgeschreven hebben. Wij verwijzen slechts naar den Cursus Scriptzirce Sacra van CORNELY, naar de uitgaaf der Patres Apostolici van P. FUNCK, naar de Histoire des L'ivres the Nouveau Testament
(t. II) van JACQUIER. Funck en Jacquier onderscheiden letterlijke
en vrije aanhalingen, en aangaande Ignatius zeggen zij dat
de betrekkingen met de boeken van het Nieuw Verbond
moeten opgespoord worden in overeenkomsten van enkele woorden, uitdrukkingen en gedachten.
In Duitschland hebben eenige hoogleeraren voor doel gehad de vruchten van hunne geschiedkundige navorschingen op
de H. Schriftuur in kleine bundeltjes aan de minderontwikkelde
menschen rnecle te deelen. Een krachtig middel voorwaar om
hunne gedachten te verspreiden. Prof. BOUSSET liet een manifest
verschenen, Was wissen wir von Jesus, waarin hij de stelsels van
de protestantsche conservatieve school handhaafde. Dezelfde
hoogleeraar stelde voor de verzameling : Religionsgeschichtliche
Volksbficher eene monographie van Jezus' gedachten en handelingen. Deze verzameling bevat verder eene reeks vulgarisatiewerken. WERNLE, Quellen des Leben Jesu bepaalt de geschiedkundige
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waarde der bronnen, in het bijzonder de Evangelien, die moeten
dienen tot het leven van Jezus. Het werkje van WREDE, Paulus,
heeft eenen grooteren omvang. Wrede teekent in forsche trekken
het karakter, het levenswerk en de theologie van den Apostel
hij tracht de personaliteit van Paulus uit zijne brieven te voorschijn te doen komen. Dit werk was door een ander voorbereid.
Het aanstippen der bijzonderste gebeurtenissen van Paulus'
leven en de echtheid der brieven v, , erd in een afzonderlijk boekje
van VISSCIIER, Paulusbriefe, besproken. De reeks wordt volledigd
door Das Apostolische Zeitalter van DOBSCHUTZ en Die Entstehung
des Neuen Testaments van HOLTZMANN.
Vulgarisatiewerken over Jezus' leven en leering over Paulus' brieven ontbreken aan de katholieken niet : in de vorige
kroniek en in vroegere recencies werden reeds de namen van
Lemonnier, Rose, Batiffol, Jacquier vermeld: wij verwijzen
naar die iverken waarin de moeilijke vraagstukken naar echtheid en waarde vollediger besproken werden.
J. B.
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Iedereen kent de befaamde bronnenverzameling der Monuinenta Germania Historica, waar de kronijken, jaarboeken, wetten,
schenkingsakten en diploma's, heiligenlevens, nekrologien en
doodenrollen, de geschiedenis van Duitschland aanbelangend,
met zooveel kennis in zake van tekstkritiek en tekstuitgave, den
geschiedvorschers worden aangeboden. Overbekend is het ook
dat die verzameling eene rijke bron is voor al wie de geschiedenis der Belgische gewesten in de Middeleeuwen wil opmaken.
Nochtans zijn die groote in-folios en in-quartos altijd niet in
ieders bereik en zoo heeft dan de Societeit der Monumenta
Germania sedert ettelijke jaren eene bij-afdeeling gesticht, de
Scri'tores reruin Germanicarum, waarin vele tekstuitgaven verschijnen, in klein formaat en aan geringen prijs, oin alzoo de werkers
gelegenheid te bieden, die bronnen voor hunne boekerij aan te
schaffen en ook om in de Seminarien van Geschiedenis de
historische kritiek op goedkoope tekstuitgaven toe te passen. In
Frankrijk ook bestaat zoo'n onderneming, de Collection de textes
tour servir a l'itude et a l'enseignernent de l'Histoire; in Belgie is men
onlangs den zelfden weg ingeslagen en heeft de Commission royale
d'Histoire die tekstuitgaven begonnen met de Gisleberti Chronicon
Hannoniense, toegelicht door Hoogl. L. VAN DER KINDERE.
Nu, in de Scriptores rerum Germanicarum verschenen onlangs
twee uitgaven, allerbelangrijkst op 't gebied der merovingische
Heiligenlitteratuur : I o .7ona Vitce Sanctorum Columbani, Vedastis,
Johannis, door BRUNO KRUSCH (I) ; 2P Vitce sancti Bonifacii archietiscopi Moguntini, door W. LEVISON. (2)
(1) Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germania Historicis setaratim editi. 3once Vitce Sanctorum
Columbani, Vedastis, Johannis, recognovit BRUNO KRUSCH. Hannoverw et Lipsiw, 1906. In 8°, xii-366 blz.
(2) Scriptores, enz. Vitce Sancti Bonifacii archiePiscopi Moguntini,
recognovit WILHELMUS LEVISON. Hannoverie et Lipsiee, 1905. In
8°, Lxxxv-.74I blz.
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Bruno Krusch is genoeg bekend om zijne meesterlijke
uitgaven der Vita Sanctorurn Aevi Merovingici, en 't zal niemand
verwonderen als we in deze uitgave der werken van Jonas van
Bobbio, biograaf der Heiligen Colombanus, Vedastis, Joannes
van Reome, zijne zorgvuldige kritiek als een meesterwerk
aanstippen. Die uitgave der drie vermelde Vita is niet een eenvoudige overdruk der Vita Columbani uit het vierde boekdeel der
Scriltores rerun Merovingicarum, der Vita Vedastis uit het derde
boekdeel, der Vita Joannis nit de Mittheilungen des Instituts
Oesterreichische Geschichtskunde. (I) Voorzeker, wat den tekst der
Vita Vedastis en der Vita joannis betreft, heeft M. Krusch ons
geene nieuwigheden in deze schooluitgave g-eleverd gansch
anders is het met den tekst der Vita Columbani. In zijne eerste uitgave had M. K. veertig handschriften g-ebezigd : in de ons voorliggende uitgave stijgt het getal tot ongeveer honderd twintig.
Onnoodig dus de aandacht op die Vita Columbani te roepen : de
tekst der Scriptores rerun Merovingicarum volstaat niet meer. De
prachtige inleiding, die M. K. reeds in deze uitgave had geschreven, en waar we de groote figuur van Colombanus, den Ierschen
apostel, in al zijne schoone ruwheid leeren kennen, waar de
Iersche gebruiken en instelling-en en hunne verspreiding in
Gallie in de vude eeuw met de meeste nauwkeurigheid werden
afgeschilderd, die inleiding heeft M. K. omg-e-werkt en ze op de
hoogte der laatstverschenen studies gebracht. Wat de inleiding
der Vita Vedastis betreft, hier moest de uitgever antwoorden op
de kritieken die hem gedaan werden na 't verschijnen zijner
studie over de herkomst en de weerde dier Vita in de bovengemelde Mitthellungen. De Vita Vedastis stemt immers gansch
overeen met het verhaal van Gregorius van Tours betreffende
den veldslag van Clovis en zijne zegepraal op de Alemannen en
zegt ook dat Clovis te Reims gedoopt werd. Nu, M. K. betwistte
de weerde der Vita V edastis een werk van Jonas van Bobbio
zooals hij het zoo spitsvondig wist te bewijzen — en besloot dat
de datum en de plaats van Clovis' doopsel valsche opgaven
waren. Clovis zou te Tours g-edoopt zijn, en er zou geen samenhang bestaan tusschen den Alemannenslag en de bekeering van
den Frankischen koning. Deze theorie werd fel aang-evallen.

Bkd. xiv (1893). biz. 427 en vlg-.
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door G. KURTH in zijn Clovis ; (t) deze verdedigde de traditioneele
opgaven van Gregorius van Tours en der Vita V edastis en besluit
dat deze laatste eene Diet te verwerpen bron is. In de nieuwe
uitgave der Vita V edastis waarvan hier sprake is, herneemt
M. Krusch, in de inleiding, heel de bespreking en eindigt met
zijne vroegere meening beslist staande te houden. Naar onze
meening, moet ieder onbevooroordeeld mensch nochtans de
stelling van G. Kurth aankleven, zelfs na de nieuwe gegevens
der inleiding van M. K..
De tweede uitgave der Scriptores in usum scholar= hier besproken is het werk van WILLEM LEVISON, ook Been onbekende
op het gebied der middeleeuwsche Latijnsche philologie en geschiedkundige litteratuur. De verzameling van al de Vita, die
eens aan Bonifacius' naam gewijd werden, is een uitmuntend
gedacht. Men kan alzoo de evolutieve ontwikkeling der ingeslopen legenden stelselmatig nagaan en eene heel juiste opvatting krijgen van de veranderingen die eene Heiligenbiographie in
de middeleeuwen onderging. Eerst vinden we (blz. 1-58) de oude
Vita Bonifaici door priester Willibald geschreven, een dokument
van weerde, waar de treffendste toestanden nog frisch in het
geheugen geprint, op eenvoudige, aandoenlijke wijze worden
voorgesteld. Zooals de recensent der Analecta Bollandiana (2), de
Boilandist A. Poncelet, opmerkt, vinden wij bier de eerste bevredigende uitgave der oude Vita. Dan volgen (blz. 59-61) de gegevens van het Martyrologiurn van Fulda over Bonifacius. De eerste
Vita werd opgevolgd door eene tweede, het werk van eenen
Utrechtschen priester der Ixe eeuw — misschien wel bisschop
Radbod (t 917) — ten ware deze schrijver het werk van eenen
voorgaanden nameloozen schrijver omgewerkt hadde (biz. 62-78).
Volgen dan de latere Vita, de Passio S. Bonifacii, Welke tusschen
917 en 1o75 verscheen (blz. 78-89), de Vita Bonifacii, geschreven
in de eerste heeft der XIe eeuw, door een kanunnik van St-Victor
van Mainz (blz. -9o-1o6); eenige fragmenten van eene verkorte
Vita (blz. 107-11o), eindelijk eene weergalooze uitgave der Vita
Bonifacii van Othlo van Sint-Emmeran II-127). De inleiding,
die al die tekstuitgaven voorafgaat, is een meesterstuk voor de
philologische en geschiedkundige gegevens. W. Levison heeft
blz. 280-285 , oak Bkd. 1, blz. 324, nota
(1) Bkd.
(2) Bkd. XXIV (19o5), blz. 517.
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hier eens te meer zijne faam doen g-elden. Mochte zijn voorbeeld
navolgers vinden !
Een ander terrein, nauw verwant met dit der besproken
werken, vinden we bearbeid door den geleerden bollandist,
H. DELEHAYE, in zijne

Legendes hagiographiques (r).

Ziehier wat

de schrijver beoogd heeft . (( Nous n'avons pas voulu 6crire un
traits d'hagiographie ... Exposer sommairement dans quel esprit
ii faut lire les textes hagiographiques, indiquer la methode
suivre pour discerner les materiaux que l'historien peut en
retirer et ce dolt abandonner, comme leur bien propre, aux
artistes et aux poetes, mettre en garde contre l'entrainement des
formules et des systémes preconcus,tel est le but de ce travaild)(2)
En dat doel is voorzeker bereikt. Natuurlijk, alles is niet nieuvv
in de gedachten, de voorbeelden en aanhaling-en hadden kunnen
vermeerderd worden, maar wij moeten niet eischen wat de
schrijver ons niet geven wil. 't Is een kostelijk jets, dein.ethocle
en al de beginselen door de Bollandisten gevolgd, in een compendiem te bezitten. Wij leeren eerst het verschil vatten tusschen
verscheiden termen die heel vaak verward worden, als roman,
mytlie, populaire, legende, enz. Daarna schetst ons de schrijver
de werking der legende : dit kapittel is hoogst belang-rijk voor al
wie in de

Vitcr de gestereotypeerde legendarische gegevens wil

onderscheiden en alzoo den historischen kern ontdoen van zijne
weerdelooze schors. In een derde kapittel worden de hagiografen,
't is te zeggen de schrijvers die de volkslegende te bock stellen,
geschetst en hunne psychologie en methode spitsvondig ontleed.
Zoo is er dan mogeiijkheid de teksten te rangschikken volgens
de weerde en het peil van historische waarheid die ze behelzen.
In kapittel V geeft de schrijver ons een konkreet voorbeeld van
legendenvorming : de Heilige hier verkozen is Procopius van
Ccesarea. In het zesde kapittel behandelt P. Delehaye het zoo
boeiend -vraagstuk der verwantschap tusschen heidendom en
kristendom in de heiligenvereering, en weet hier de al te verregaande theoriên, b. v. van Deubner, Trede, Harris, op zeer
juiste wijze te kritizeeren en er de al te overdreven analogische
methode van te doen uitschijnen. Eindelijk, kapittel 7 behandelt

(r) H. DELEHAYE, S. J., Bollandiste.

phiques. Bru.ssel 1906. In-80 . x1-264. blz.
(2) Biz. x-xI.
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eenige « ketterijen op het gebied der hagiographie » die gewoonlijk in vele werken te vinden zijn.
Misschien is het verband tusschen al deze hoofdstukken niet
al te wel zichtbaar en zou men `vat meer positieve gegevens
vinden over de Heiligenlitteratuur zelve, maar nog eens,
zooals P. Delehaye zijn werk geschreven heeft is en blijft het
een kostelijk leidsnoer voor al wie het terrein der hagiographie
betreden wil.
Een ander gebied der geschiedenis waar er dezen laatsten
tijd vele werken over verschenen zijn is het hedendaagsch tijdy ak en inzonderheid de Belgische omwenteling van 183o. We
zouden hier dan graag twee werken aanstippen over dit boeiend
vraag-stuk verschenen.
Dr H. F. COLENBRANDER biedt ons een bijdrage in De
Belgische Oinweideling (r). Door 'n Noord-Nederlander geschreven,
en dan een der beste vakmannen, is dat boek bijzonder aan te
bevelen om z'n eigenaardige opvatting.
In een eerste hoofdstuk behandelt de schijver Belgie en Nederland voor de vereeniging. In een kloek, goed opgevat overzicht
volgt hij de geschiedenis ten Noorden en ten Zuiden den Moerdijk sedert het begin der beschaving in die streken tot in het begin der XVTIIe eeuw. Er zijn daar heel eigenaardige — en, naar
onze meening, heel juiste beschouwingen, heel treffende
tafereelen te vinden en de schrijver mag dan wel met reden
besluiten op 't einde van het eerste hoofdstuk : « Wij meenen te
hebben aannemelijk gemaakt, dat het verschil (tusschen Belgie
en Nederland) niet enkel of niet voornamelijk zijn oorsprong
heeft in de groote gebeurtenissen der zestiende eeuw. Ook daarvoor waren Noord en Zuid twee werelden, en bestond veeleer
eene tegenstelling tusschen deze beide, dan tusschen een Dietsche wereld (Noord- met inbeg-iip van Vlaamsch Belgie) en een
Waalsche. Maar even onloochenbaar als dat Noord en Zuid
veel verschillen, is dat zij grouter overeenkomst met elkander
hadden dan met welk ander land van Europa ook. Het was
slechts de vraag of sedert de zestiende eeuw de lotgevallen beide
(I) Dr H. T. COLENBRANDER, De Belgische Oinwentehng (met gebruikmaking van onuitgegeven. bronnen). 's Gravenhage, igo5.
In-80, 211 blz.
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helften niet zoodanig van elkander hadden vervreemd. dat
hereeniging onmogelijk zou blijken. » (1)
En in kapittel II :.De V ereeniging, wijst schrijver er op dat
het geen innerlijke dwang, maar een drang van buiten was die
beide helften in 1815 te zamen voegde. Al de politieke verwikkelingen, die de vereeniging voorafgingen, sedert de regeering van
Jozef II, zijn ons in 't breed en in 't lang afgeschilderd : 't is
hier het interessantste deel van het boek. We zien er klaar en
duidelijk hoe Beigiè en Nederland en verschillend en van elkaar
afwijkend waren. Men mag dan wel instemmen met Dr Colenbrander als hij schrijft : « De vereeniging is door beide volken
bedacht noch goedgekeurd : zij is door hen ondervaan. » (2)
In het derde hoofdstuk : De Scheiding, wordt ons de eigenlijke
Omwente}ing beschreven, hoofdzakelijk volgens de bescheiden
van Thomas Cartwright, secretaris van het Engelsche gezantschap in den Haag. Ongelukkiglijk heeft Dr Colenbrander het
noodig geoordeeld lange uittreksels, in de oorspronkelijke taal
Engelsch — heele bladzijden lang te laten volken. Ware 't niet
beter het verloop der zaak te beschreven en den tekst

depeches in nota

der

bij te voegen ? De aanteekeningen zijn ten

andere zeer schaarsch, maar talrijk genoeg in een werk van
algemeen overzicht als het bier besproken. Jammer dat er geene
onderverdeelingen in de hoofdstukken den leiddraad wat verduidelijken : ook geen blad\vijzer Nochtans blijft het werk van
Dr Colenbrander een der allerbeste bijdragen tot de geschiedenis
der Belgische omwenteling. Het

besluit van het boek hoeft in zijn

geheel gelezen te -warden niet te vergeten, natuurlijk, dat de
schrijver protestant is en dus de rol der geestelijkheid in gansch
het werk door min of meer vijandige brilgl.azen wordt bekeken
en... geoordeeld.
Het tweede werk dat we hier bespreken willen is het boek
van A. MARTINET. Liotold I et ?Intervention francaise en 1831. (3)
Dit is een werk dat verdient gelezen en verspreid te worden,
niet omdat men er vele nieuwe wetenswaardigheden in vinden zal,.
maar wel om de klare uiteenzetting der feiten, den aangenamen
stijl, de ernstige opzoekingen van den schrijver. 't Is een goed.

(I' Blz. So.
(2) Blz. 118.
(3) Brussel, 1905. In-8°, 313 biz.
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wetenschappelijk vulgarisatie-werk. Wij roepen de aandacht op
dc briefwisseling- tusschen maarschalk Gerard, die het Fransche
hulpleger aanvoerde, en de Fransche regeering. Zij leert ons
dat het Fransche leger verre van gereed was om op te trekken,
en, wat opmerkzaam is, in Belgie werd het oprukken der Fransche troepen met mistrouwen aangezien. Men dacht wel met
eigen krachten de Hollanders te kunnen verdrijven en nochtans
gebood Louis-Philippe den weerstand en het mistrouwen der
Belgen niet in acht te nemen : Gerard moest, tegen den wil der
Belgen in, de Belgen ter hulfi snellen. Die hult gelijkt in alle
geval heel sterk op een verdoken annexatieplan.
Het boek deelt dus belangrijke feiten mee, maar helaas ! de
bronnen zijn nooit aang-eduid : 't is spijtig voor de weerde van
het werk, dat alzoo, voor zekere punten, heel moeilijk te toetsen
valt wat betreft de bewijskracht der aangehaalde feiten.
Dr L. VAN DER ESSEN.
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BIEKORF, Grasmaand 1906.
David en Goliath ol zee : over
groote en kleine oorlogschepen
{H. Callewaert;. Eerste V007jaarsdag , Beuken, De Lente komt,
Zilvei'en golf). es, verzen. (Neeltje
Jaarsma, « jeugdig frisch dichteresje,dat G. Gezelle en Vlaanderen geern ziet en hoort »). — Een
« cluseneghe » (kluis) , le Nieupoort
(R. D. P.) Aan de belasterde
Geloofsboden,verzen (A.Mervillie).
— St-Hieronymus (Horand).
VLAANDEREN, April 1906.
Grij se dagen, door F. Verschoren,
werkelijk grijs en vaal. — Manevijver, vers door Hermina Schuyters.— Blauwbuard of het zuivere Inzicht, door Karel Van de Woestijne : Mijn hoofd, mijn arm
hoofd! — K. v. d. W. toont zich
zeer ingenomen met Felix Rutten's Eerste Verzen— Een zaakrijke kroniek over volkskunde,
door A. De Cock, en een ernstig
woord over « De Democratie in
de nijverheid » door L. De Raet.
STUDIEN, i April 1906. De
lhotographie der hemellichten (F. de
Brmyn). — De dramatiek van Corneille (R.de Grave).— De Simplontunel (C.W.). W at is zekerheid?
(Th. Ermers).
DE XXe EEUW, April 1906.
Renzbrandt. -weer van Van Deyssel's beste. de ziels-ontleding
van den grooten kleurpoeet.
—Is«celstraf»nog?anger o rl ofd
en gewenscht ? (Dr. A. Aletrino) :
hoofdzakelijk een lijst ongunsti-

ge adviezen over de celstraf.
—Hetgdich,
drie sonnetten (K.
Van de Woestijne). — Aanteekeningen, over Tooneel
Heijermans) : De Regisseur. Vervolg van W arhold, verhaal door
Adriaan van Oordt.
GROOT NEDERLAND,
April 1906. Cyriel Buysse vervolgt zijn Bolleken, nogal zeurig.
Fragmentarische Kritiek, over
Handel, Bach, en hoofdzakelijk
over Chopin ; weer een dier
storen-fantasien van Ouêrido. —
V laamsche Kroniek (Prosper Van
Hove), over Wiutertijd van Van..
Overloop,Openittcht en Stine Avonden van Streuvels,Marcus en Theus
van Piet van Assche, Uitsta/' in
de W arancle,De Doolaards in Egypten, en Van den It leenen Hertog van
G. Gezelle. Literatuur : Van
Nouhuys bespreekt Herman
Robbers' Van State en Stemming,
Ina BoudierBakker's Kinderen en
Marie Metz-Koning's Verzen.
DE GIDS, April 1906. Zomeravondwandeling, schrale schets van
Samuel Goudsmid. Vervolg
van Mioldenstandskernen, door T.
Nolthenius : ditmaal over de organiseering- der Nederlandsche
Ambachts-nijverheid. Er blijft
nog veel te doen Duitschland,
Oostenrijk en Belgic zijn Holland vooruit. — Prof. te Winkel' s
Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche Taal, veel goeds daarover door A.Kluyver : « Te Winkel heeft beproefd een encyclopcedisch overzicht van de heden27
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daagsche taalwetenschap to gey en. Beginnende met de meest
algemeene komt hij tot mededeeling over bepaalde groepen van
talen, ook over Indogermaansch
en zijn onderdeelen, ten slotte
over het Westgermaansch waartoe het Nederlandsch onmiddellijk behoort.Daarmee is het boek
ten einde,de geschiedenis van het
elgenlijke Nederlandsch heeft hij
in een ander werk behandeld »
Ondoelmatigheid in de levende natuur,,
door F. Went, gaat in tegen de
heerschende begrippen dat elk
orgaan van dier of plant het best
geschikte middel zou zijn tot uitvoering der bepaalde werkingen. — Romaansche Taalgeschiedenis : Waardeerende bespreking
door Van Hamel van Brunot's
werk ; Histoire de la langue
francaise, des origines a 1900.
Tome I. De l'epoque latine a la
Renaissance. — Overzicht der Nederlandsche Letteren : naar aanleiding van Van Deyssel's 7 e en 8e
bundel Verzamelde Opstellen
veellof over den kritieker en den
schepper, door C. en M. Schart en-Antink.
REVUE DES DEUX MONDES, I er avril 1906. Les Desenchanties, vervolg van Pierre Loti's
roman. — La mithode legislative :
Benoit klaagt over de wanorde
in de Fransche kamer : het reglement moet volstrekt hervormd
worden. — Les Yournies et les
;mils japonaises ; l'ile de Satsuma ; la
ville des Tombeaux; le Temple des
Lepreux ; la Prison d'Omuta. (A.
Bellessort); Electricite et transports
urbains : Londres, Paris, Berlin.
(Gast. Cadoux) — Le frire de
Voltaire (A. Gazier) : wat hij in
zijn brieven zegt over zijn beroemden broer getuigt al niet
veel voor dezen ; hij was een
hondsch egoist. Voor geldzaken
kwamen beide broeders in onmin. Voltaire, bij den dood van
vader, was niet tevreden met
zijn deel en betrok zijn broer.

L'art francais de la fin du M. A .-L'I dee de la wort el la Danse macabre
(E. Male). — Le Roman historique
aux Etats-Unis (Th. Beutzon).
DEUTSCHE RUNDSCHAU
April 1 906 Onkel Julians V ermeichtnis : novelle van Margarete
Siebert. — Die wahren Ursachen
der Katastrophe von 1806 (C. von
der Goltz) : het Pruisische leger
werd overwonnen door den honger veeleer dan door den vijand.
— T/V arschau and Moskau, indrukken door Sidney Whitman. —
Athanasius Griin u. Nicolaus Lenau :
herinneringen aan de twee bevriende dichters, door J. Proelz
Ein ahrhundert deutscher Malerei (Walther Gensel) : Over
gansch Europa is de geschiedenis der i9de eeuwsche kunst een
doorloopende strijd van individualiteiten tegen de massa, van
onafhankelijken tegenover de
scholen : David bekampte de
school van Boucher en van Loo;
Delacroix, de Barbizon-manner,
de Engelsche Preraphaelieten,
Courbet, Manet, Feuerbach, BOcklin, Watts, Millet, allemaal
scheurmakers. Overwegend was
de invloed der Fransche schilderkunst op de Duitsche. — Die
politische Parteigrup_pirung in England (Th. Lorenz).
CONTEMPORARY REVIEW, April 1 906. The neze)
government and its problems : Spender toont zich de vriend van
't kabinet Campbell-Bannerman.
Dat is nu eindelijk een echt
democratisch bestuur. 't Heeft
onmiddellijk de vraagstukken
aangedurfd die op alle geesten
drukken : het leger en de vloot,
de Chineezen-arbeid, Transvaal,
de verbetering van 't lot der
werklieden enz. — Religious Events in France : (Testis) : pessimistisch voor de toekomst der
katholieken.— T he marquis Saionji :
een lofartikel van J. Takegoshi
voor den nieuwen Raads-presi-
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dent van Japan, dien hij noemt
den schrandersten staatsman van
't rijk en 't best op de hoogte der
Europeesche toestanden. — The
francogerman Frontier, uit krijgskundig oogpunt beschouwd door
Dem. Boulger. — NikoIca' Andreyeivitch Rimski-KOrssakov : Keeton
bespreekt het werk van den.
Russischen musicus en vergelijkt hem met Richard Strauss.
The Limitations of Napoleons Genius : J. Holland Rose beweert
dat Napoleon een bekrompen
geest was in zake godsdienst,
kunst en letterkunde. In de staaten krijgskunde was hij groot
toch blijft hij beneden Bismarck.
FORTNIGHTLY REVIEW,
April 1 906 Morocco and Europe :
Perseus evil eigenlijk wijzen op
de noodzakelijkheid,ter fnuiking
der Duitsche macht, van een
weerverbond tusschen Engeland
Frankrijk en Rusland. — Letters
and the Ito : Het plan bestaat om
in Australie, in Canada of in
Rhodesie een onafhankelijken
Joodschen staat te stichten.
Zangwill deelt den uitslag mee
van 't onderzoek daaromtrent,
en de meeningen der meest
bekende Engelsche letterkundigen. — Chinese Labour and the
Government (Sax. Mills): A Saint
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in fiction (V. Crawford) : over
Fogazzaro's « 11 Santo » veel lof,
maar toch meer waardeering
voor zijn vroegere romans. -The survival-value of religion (Saleeby) : zeer lezenswaard. Het
leven is wel waard geleefd te
worden als men het inricht op 't
voorbeeld van Jezus.
VARDEN, Januari r906. De
vierde jaargang van het Deensche katholiek tijdschrift begint
met een lezenswaardig stuk van
Johannes Jorgensen, Indtryck fra
Rom, dat vooral betrekking heeft
op het godsdienstige leven in de
eeuwige stad en meer in 't bijzonder op St-Pieterskerk en de
Katakomben. — Paul Bourget,
OPstandelse, vertaling uit het
Fransch. — F. Esser. Relikviedirkelsen i dem katlzolske Kirke, I,
eene studie over de relikwievereering in de katholieke Kerk, geschre v en naar aanleiding van een
zoogezegd bevel des Pausen tot
hernieuwing en strenge controol
van de relikwieen « opdat vrome
geloovigen niet lang-er vertrouwen zouden stellen in valsche
voor\verpen, die ons gegeven
worden voor echte heiligen-relikwieen — Oskar Andersen,
Teatrene.
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KOLONIALPOLITIK van Dr ALFRED ZIMMERMANN. Leipzig.
Verlag von C. L. Hirschfeld. 19o5. 424 biz. 12,6o mark.
DE BESTUURSTELSELS DER HEDENDAAGSCHE KOLONIEN. door H. VAN KOL. Leiden A.W Sijthoff, 217 blz.
NEDERLANDSCH BEHEER OVER JAVA gedurende drie
eeuwen, door CLIVE DAY. Vertaling van H. D. H. BOSBOOM.
's-Gravenhage. W. P. Van Stockum en Zoon. 1 905. 484 biz.
BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE ECONOMISCHE
EN SOCIALE TOESTANDEN IN NEDERLANDSCHINDIE, door W. H. BOGAERDT. Haarlem, H. G. Van Alfen,
222 blz.
NEDERLANDSCH OOST- EN WEST-INDIE, ten dienste
van het onderwijs, door D. AITTON. 5 e verbeterde uitgaaf.
Groningen. 1906. Noordhoff, 200 blz. fl. 1,25.
DIE DEUTSCHE KOLONIEN. Erdkundliche Umrisse and
Charakterbildung von unsern Schutzgebieten. Bearbeitet
von KARL A. KRUGER. Danzig. A.W.Kafemann.i906. Io 4 blz.
1,30 mark.
HEILIG INDIE, door J. B. Ruzius, 2 deelen, Bussum. Van
Dishoek. Prijs fl. 425.
DE KORAN, voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene
inleiding omtrent de godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. met ophelderende aanmerkingen van M. Kasimirski, Dr L. Ullmann, Dr G. Weil en R. Sole. Uitgegeven
onder toezicht van Dr S. Keyser. Rotterdam D. Bolle. 1905.
Nu de koloniale vraagstukken scherper dan ooit aan de
dagorde staan in Belgiè en ook in de naburige landen, willen we
hier de aandacht vestigen op eenige boeken, ons in den laatsten
tijd toegekomen, waarin over koloniale aangelegenheden veel to
leeren valt.
Zimmermann heeft in zijn Kolonialfiolitik een algemeen werk
willen geven, de samenvatting van menigvuldige studièn die hij
vroeger, links en rechts, over koloniale onderwerpen heeft geschreven. De titels alleen van de hoofdstukken bewijzen dat hij
een algemeen overzicht geeft van de koloniale wetenschap : begrip van de kolonisatie soorten van kolonien ; doel der kolonisate bezit van kolonien in volkenrechterlijk opzicht ; bestuur

BOEKENNIEUWS

523

der kolonien ; kolonisatie door bevoorrechte ondernemingen;
koloniale scholen ; uitwijking-; slavernij ; koeliwezen ; strafkolonisatie ; koloniale handelspolitiek ; geld- en muntwezen ; koloniale banken ; geldelijke opbrengst der kolonien ; regeling voor
het grondbezit in de kolonien ; de inboorlingen op de kolonien.
Elk hoofdstuk wordt naar een en dezelfde methode uitgewerkt : vooraan eene uitvoerige boekenaanwijzing, daarnamderafdeelingen voor elk land en diens bijzonderste kolonierf
voor Spanje,Portugal, Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitschland, enz. 4.A_chteraan soms een algemeen overzicht.
Meer dan een lezer zal 't zij hier, 't zij daar, met den schrijver in meening verschillen ; dat kan niet anders waar zoo vele,
en zoo brandende vragen behandeld worden ; velen ook zullen
met reden denken dat de schrijver wel een beetje lang stil blijft
bij gebeurtenissen en voorschriften die nog alleen voor de geschiedvorschers belang hebben ; maar iedereen zal toegeven dat
hij hier heeft een degelijk, zaakrijk boek, geschreven door een
vakman, met veel methode.

Nog een algemeen werk, dat van Van Kol. De schrijver is een
de r voormannen der Nederlandsche socialisten, en 't is maar spij-

tig tat, in een wetenschappelijk werk als dit, hij zijne socialistische
be g inselen meent te moeten voorop zetten en overal te pas
br e ngen. Die echter daarom het werk aan kant schuiven,
hebben ongelijk : Van Kol is lange jaren in de kolonien geweest
en weet er over mee te„ ,praten. Wie de Inleiding leest, weet reeds
-wat Van Kol denkt over de verschillende koloniale mogendheden
en over de koloniale politiek in 't algemeen. Deze « was tot
heden een ramp voor het menschdom ». Engeland wordt het
meest geprezen. « Geen enkele Regeering wist zoo juist har
beheer aan te passen aan de behoeften en de ontwikkeling de
verschillende deelen van het Keizerrijk, het meesf heterogene
dat ooit bestond... doch de ware grondslag (der bestuurstelsels)
bleef opleiding van beperking tot vrijheid, tot wegneming van
alle ketenen ». Van Nederland wordt gezegd Geen welvaart,
slechts armoede heeft het den inboorlingen gebracht ». Na (le
inleiding komen beurteling-s Spanje, Portugal, Nederland, Frankrijk, Engeland, Skandin.avie, Rusland, Italiê, de onafhankelijke
Congostaat, Duitschland en de Vereenigde Staten ; de bestutu-stelsels van elk dezer landen in hunne wederzijdsche kolonien
wordt niteeng-ezet en gewoonlijk worth alles te licht bevonden.
Het gewicht waarmee de schrijver weegt zet hij voorop :
« het koloniaal bestuur is in onze dagen jets anders geworden
dan het veroveren van landen en hun uitbuiting ; jets meer dan
het koopen, voortbrengen en verkoopen van goederen; hoogere,
meer ethische eischen worden gesteld. Een doelmatige, zoo-wel
lichamelijke en verstandelijke als zedelijke opvoecling dier volken
die nog op een lageren trap van beschaving staan, is de _licht —
hen, met handhaving zoo-veel mogelijk van hun eigen bestuursin-stellinp-,en, op te leiden tot toekomstig zelfbestuur, is de taak van
den i-nodernen Staat. »
Dit Joel is niet tegen te spreken. Schrijver is echter maar te
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veel geneigd om alle bestuurstelsel dat niet het zelfbestuur der
kolonie huldigt te veroordeelen.
En wat de Nederlandsche kolonièn betreft, 't gaat bier
evenals bij de socialisten uit de andere landen : zij vinden bijzonder slecht wat te hunnent bestaat.
Dit alles neemt niet weg dat er veel waarheid is in dit boek.
*
Clive Day is professor in de economische geschiedenis aan
de Jale hoogeschool zijn werk verscheen in het Engelsch in 19044
met den vertaler kunnen wij volkomen instemmen, wanneer hij
schrijft in zijn woord vooraf « hoeveel uitmuntende boeken er
ook over Java bestaan, geen is er waarin de staatkunde en het
bewind der Nederlanders, op dat eiland, gedurende drie eeuwen
zoo bondig en toch met zoo ruimen blik behandeld is, waarin
de handelingen op staats-economisch gebied vooral, met de
gevolgen daarvan voor de Javanen, zoo onpartijdig besproken
en zoo good historisch verklaard zijn )).
Een bloot opsommen der titels van de verschillende hoofdstukken laat reeds zien hoe breed opg-evat dit werk is : De
inlandsche maatschappij ; de Oost-Indische Maatschappij : Staatkunde; de Oost-Indische Compagnie : Bestuur ; Java na den Val.
der Compagnie ; het Britsch bestuur : het herstel van het Nederlandsch gezag ; het CultuurstelseI: Staatkunde; het Cultuurstelsel Bestuur ; het Cultuurstelsel : Hervorming-; tegenwoordige Staathuishouding ; tegenwoordige financieele Staatkunde ;
de tegenwoordige regeering en het gewestelijk bestuur.
Eene samenvatting mag men zeggen, door een geleerde,
van al wat tot hiertoe over het onderwerp werd geschreven,tevens
ook eene onpartijdige beoordeeling. De schrijver is een beslist
tegenstander van het cultuurstelsel,van het verplichte telen, onder
het beheer van het staatsbestuur, van sommige vruchten op een
deel van den grond der inlanders. Het eindoordeel luidt als
volgt. « Welvaart in Europeeschen zin bestaat thans nauwelijks
op Java. De bevolking neemt meer in aantal toe, dan dat zij
haar levenstandaard individueel verhoogt. Niettegenstaande een
groote numerieke toeneming schijnt zij echter haar gewone
levensstandaard te hebben behouden. Uit geschriften waarin het
priv6 budget van de Javanen beschreven wordt, blijkt, dat zij
een bedroevend klein verschot boven de dringende noodzakelijkheden des levens hebben. De Oostersche en Europeesche
levensstandaard zijn echter wijduiteenloopend : vergeleken bij
den Oosterschen levensstandaard en met hun eigen verleden,
zijn de Javanen thans betrekkelijk in goeden doen.
***

W. H. Bogaardt is opsteller van De Java-Post te Batavia.
Hij heeft in dezen bundel eenige zijner artikelen vergaderd a ten
einde tegenover de meer eenzijdige beschouwingen der vrijzinnige Pers, ook de christelijke te stellen en bij de katholieken in
Nederland meer belang-stelling op te wekken voor de toestanden
in Nederlandsch Indie. »
Hier en daar vindt men bij 't lezen wel het dagbladartikel
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weer (zoo op de blz. 128 en v.) maar in dit boek kan men veel over
Indische toestanden leeren, men voelt dat de schrijver ze kent,
hij is immers « met den inlander in de dessa opgegroeid hij is
bezadigd en bespreekt feiten en toestanden met veel gezond
verstand.
De bijzonderste hedendaagsche Indische vragen worden
hier behandeld : invloed der zendelingen, de decentralisatie,
belang der spoorwegen, 't concubinaat in 't Indisch leger, de
gebreken der Javanen : hunne pronkzucht, hunne zinnelijkheid,
hun zucht tot stelen. o. a. ; de woeker op Java 't landbouwcrediet, de invloed der Chineezen en der andere vreemde Oosterlingen, enz.
Ons, katholieken, duet het goed aan dat de schrijver,
telkens waar het pas geeft, het verband aanwijst tusschen de
toestanden en de christelijke leer. Ook voor de andere kolonien
geldt wat hij zegt voor Ned.-Indie : Wij vragen om steun noch
geld, oin kanonnen, noch geweren, wij vragen slechts onthouding van bemoeiIng in zaken de zending betreffende, welke bemoeiing veelal het karakter draagt van specifieke tegenwerking,
under de mom van officieele verdraagzaarnheid.
Wat nu de schrijver over den toestand van 't yolk in Java
denkt? In Java zelf wordt daarover veel get\vist. « Hoe het ook
zij, schrijft Boogaardt, of de inlander in weivaart is vooruitgegaan, Of heeft stil g-estaan, of is achteruit gegaan, een zaak staat
vast : zijn economische draagkracht is gering, is althans niet in
verhouding met den economischen omzet in het bepaalde tijdvak. Men bedenke slechts wat op Java in de laatste 25 jaar is
uitgegeven aan aanleg van spoor- en tramwegen, bevloeiingswerken en andere \verken van openbaar nut, om niet te spreken
over de uitbreiding welke Gouvernements- en particuliere kantooren hebben ondergaan en over den vooruitgang- van industrie
en landbouw gedurende dat tijdvak. Naar globale beraming
loopt het bedrag in de milliarden. Wanneer, desniettemin de
Inlander arm blijft, dan wijst dit op misstanden. »

* *
Aitton en Kruger leverden twee schoolboeken. Dat van.
Aitton is aan den 5 12n druic, 't beste bewijs voor zijne degelijkheid. Na een algerneen overzicht over 't Nederlandsch gebied
in den Oost-Ind Archipel : bodem, klimaat, planter- en dierenwereld, bevolking, bestuur, volgen nadere bijzonderheden over
Java, Sumatra, Borneo, Celebes, de kleine Soenda-eilanden en
den Mulakschen Archipel. Nederlandsch West-Indie is minder
belangrijk en krijgt dan ook een minder deel : na eene korte geschiedkundige schets geeft de schrijver eenige bijzonderheden
over Suriname en over het gouvernement van Curacao en onderhoorigheden.
Alles is opgehelderd door platen, kaarties en graphische
figuren. Als schoolboek is het natuurlijk voor Nederland bestemd maar zij die, zonder den tijd te hebben daar ernstige
studie over te maken, alleen een algemeen overzicht willen der
Nederlandsche kolonien, zulien hier vinden wat ze begeeren.
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Kraig er heeft een vulgarisatiewerkje willen schrijven, be-,
stemd voor de scholen en ook, zooals hij zegt in zijn voorwoord,
had hij voor doel « breedere volkskringen voor ons Koloniaalwezen te winnen, om de gedachte meer en meer te doen binnendringen dat het Duitsche rijk als wereldmacht ook eene koloniale macht moet zijn. »
Na eene korte inleiding over de geschiedenis van het koloniaal
streven in Duitschland en het tot stand komen van de Duitsche
kolonien behandelt de schrijver beurtelings : Togo, Kameroen,
Duitsch Zuid-West-Afrika, Duitsch Oost-Afrika, Keizer Willemland, de Bismarck's Archipel en de Duitsche Salomons-eilanden, de Karolinen, de Duitsche Marianen, de Marichalleilanden, de Duitsche Samoa-eilanden en Kiautschau. Voor elk
dezer kolonien geeft de schrijver inlichtingen over de ligging,
de grootte, het klimaat, de planten- en dierenwereld, de bevolking,het beheer en de belangrijkheid van den handel en 't verkeer.
Het werkje is heel bevattelijk ; het geeft daarenboven. twee
weluitgevoerde kaarten en vele plaatjes.
* *

Nu blijft er ons nog eenige woorden te zeggen over twee
werken, minder rechtstreeks in verband met koloniale studie,
maar hier toch ook op hun plaats. Als uitgave is Ruzius
een waar kunstwerk prachtig gedrukt !
Weinig handeling in 't bock : herinneringen van een Indisch
ambtenaar die met zijne jonge vrouw in de kolonie aankomt en
't leven, bijzonder het ambtenaars-leven, ginds beschrijft.
Maar men leest het bock aldoor, omdat men gevoelt met
welke liefde voor Indie en welke toewijding het is geschreven.
Reeds van in 't begin kant de schrijver zich tegen Bas Veth's
« ziekelijk-pessimistisch « Leven in N ederlandsch Ruzius heeft
een open oog voor 't gebrekkige, maar hij heeft « willen schrijven
over Indie, mede uit drang om de smet of te wisschen waarmee
anderen, die schreven uit routine » het hebben beklad. Mijn
belangstelling, ik heb het gezegd, werd er tot liefde met de jaren
en zeer geprononceerd zal dat gevoel blijven domineeren in de
herinneringen, die ik hier neerschrijf ». 't Wordt geestdrift en
daarom betitelt de schrijver zijn werk Heilig a Gij, jonge
mannen en vrouwen, roept hij uit (deel II blz. 57) die gereed
staat de verre reis naar 't vreemde land te beginnen, Wien 't hart
nog angstig klopt na het lezen van Veth's bock over Indie, « het
bagno-Indie » en gij, ouders die uw kinderen ddAr weet, in
't land, waarvan ge met zooN/eel zorg hebt gelezen in boeken en
tijdschriften, in dagbladen ook, waarin goedkoope verslaggevers
lostrekken op Indie, op ons land, op eigen y olk, God betere 't!
waarin ze kolommen vullen over de verdorven maatschappij
da.dr, omdat het bezwadderen van het schoone land hier getolereerd wordt, omdat het en vogue is. ge zult ook dit bock ter
hand nemen ; lachend zult ge mijn stem a,anhooren en — twijfelen.
Twijfelen zult ge, omdat het u vreemd is, goeds te hooren van
Indie ! »
Maar in zijn enthusiasme vindt de schrijver ook goed wat
de christene zedeleer verbiedt (2 e deel, blz. 64 ). Kortorn een
werk met liefde geschreven, en aantrekkelijk omdat het meer
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den zonnigen kant van 't leven ginds laat zien, waarover we
maar al te zeer gewoon zijn meer kwaad dan goed te hooren.
* *

Vie studie maakt over de Afrikaansche en Oost-Indische.
kolonien moet een beg-rip hebben van den Mahomedaanschen
godsdienst. Vijf-en-negentig op houderd der Javaansche bevolking is den Islam toegedaan. Hoe kan men het zieleleven van
dit y olk, en zelfs zijn dagelijksch doen en laten verstaan zonder
te weten `vat de Koran is en -wat hij voorschrijft? De Koran
immers is niet alleen eene verza,meling van godsdienstige en zedelijke, maar ook van burgeriijke en politieke voorschriften.
Daarom weze de aandacht gevestigd op den derden druk der
vertaling van den Koran, uitgegeven met vele nota's, onderaan
(le bladzijden, ander toezicht van Dr S. Keyzer. Wij kunnen er
niet over oordeelen in hoeverre de vertaling en de nota's juist
zijn ; in katholieken zin zijn de nota's niet geschreven, maar zij
zijn zaakrijk en klaar.
Hetzelfde mogen wij zeggen over de levenschets van Mahomet, bet algemeen overzicht van den Koran en van den Islam,
die de vertaling van den Koran voorafgaan, en over het overzicht van de geschiedenis der Turken, dat achteraan komt.
Een uitgebreid register der voornaamste onderwerpen in den
E.VL.
Koran behandeld maakt de opzoekingen gemakkelijk.
G. H. MARIUS. Rembrandt Harrnensz. Van Rijn. Uit het leven
van een groot kunstenaar. — Amsterd. P. N. Van Kampen
en zoon. — 1905.
Dit mooi gedrukte, mooi geillustreerde, en gemoedelijk
geschreven bock voert niet ten onrechte, op zijn parelgrijzen
omslag, het bondige maar veeizeggende opschrift : « Rembrandt,
an both voor Jong Holland.), En wanneer de auteur haar bock met
eenige regelen bij het jong--Hollandsch publiek introduceert,
dan zegt ze geen woord te veel noch geen woord te weinig,
maar kenschetst treffend \vat zij bedoeld en bereikt heeft :
Aan de lezers. — Het is geen avontuurlijk, noch een
romantisch verhaal, dat -wij u bier van Rembrandt geven ; 't is
een eenvoudige vertelling van bet leven en werken van een
groot man, den grootsten misschien then Holland heeft voortgebracht.
Mog-e ze in ledige uren eenig genoegen geven en u opwekken zijn kunst nader te leeren kennen. »
En zij gr eeft daarna, in boeienden, onderhoudenden trant,
een verhaal van Rembrandt's leven en werken, van zijn noeste
jeugd en zijn blijde mannenjaren ; zijn ramp en rooi in den
ouden dag, na de volheid van geluk, en bijval, en voorspoed,
Welke de treurigheid van dien ouden zoo tragisch maken.
En nadat we Rembrandt's leven medegeleefd hebben, en hem
innig lief gekregen om zijn kunst, en om het rijke gemoed dat
in die heerlijke kunst weerstraalt, nemen we niet dan in weeige
stemming van hem afscheid, met die sobere bladzij over zijn
armemans-beg-rafenis, meer schuld nalatend dan goed, en reeds
bij zijn dood geheel vergeten zoodat een door hem geschiiderd
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portret, korten tijd na zijn dood, voor dertig cent » werd toegeslagen...
Zestien groote platen, buiten den tekst, op grauw papier
gehecht, versieren het boek, en zijn derwijze gekozen dat de
evolutie van Rembrandt's talent door.een reeks van zijn meesterlijkste scheppingen toegelicht wordt. Nog een twintigtal
kleinere afbeeldingen van penteekeningeti en etsen, zijn tusschen
den tekst medegedeeld. Over het boek alleen dit : een populair
werk te schrijven lag in de bedoeling, maar op wetenschappelijken grondslag, zoodat de gewone lezer niet wordt opgehouden
door technische beschouwingen die boven zijn beg-rip, noch door
specialisten-discussies die buiten zijn belangstelling vallen. Zoo
nochtans, dat de auteur, als het past, er wel iets van meedeelt.
als b.v. over de strijdvragen en het verschil van meening waartoe
de beroemde Nachtwacht, in het Rijks-museum te Amsterdam,
heeft aanleiding gegeven.
Aan het werk is te roemen de sobere, bevattelijke, gemoedelijke verhaaltrant, naast degelijkheid en vertrouwbaarheid, en
opgesmukt als het is door een rijke keuze van afbeeldingen,
vormt het een volksboek over een der vorsten van de Nederlandsche schilderschool, zooals we er over die andere vorsten
als de Van Eycks, en Memlinc, en Rubens, en Van Dyck, en de
Brueghels en de Teniers, nog altijd eilaas geene rijk zijn !
P. R.
CHANSONS POPULAIRES DES PROVINCES BELGES,
Anthologie de M. Ernest Closson (Bruxelles, Schott Freres).
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van onze nationale
feesten en daar zij over de honderd Vlaamsche liederen bevat,
benevens een zaakrijke inleiding, die als de synthesis kan
beschouwd worden van alles wat tot heden over het volkslied
van ons land geschreven werd, kunnen wij niet nalaten het lijvig
boek even met den lezer te doorbladeren en het hem krachtig
aan te bevelen. De schoonste liederen onzer taal komen erin
voor, op gemakkelijke doch zeer wetenschappelijke wijze
geharmonizeerd door M. Closson, bijgevoegd bewaarder van.
het museum van 't conservatorium te Brussel, en elk nummer
is vergezeld van een nota over den ouderdom, den oorsprong,
den aard enz. enz. Men zou het boek kunnen beschouwen al .s
een samenvatting van de drie zware bundels van Coers en van
de merkwaardige studie, welke Fl. Van Duyse aan het lied
wijdde, een meester in het vak, van wien de Fransch-schrijvende
verzamelaar getuigt dat hij « werkelijk de stof heeft uitgeput. »
Het boeiendste gedeelte voor ons, Vlamingen, is de verzameling
Waalsche liederen, ook een honderdtal, daar tot heden wel
afzonderlijke opteekeningen gedaan werden door Gilson (Pays
borain), Jouret Pays d'Ath), Dantrepont (Noel), Bailleux et
Dejardin (Chansons et poesies wallonnes), Wallonia (Revue); —
maar dewij1 nog geen practische keuze gedaan werd uit die
verspreide bouwstoffen. Het alg-emeen gevoelen is dit : de
Waalsche liederen zijn niet zoo talrijk voorhanden en op verre
na niet zoo schoon als de Vlaamsche ! Wie op de Luiksche
tentoonstelling een reeks Waalsche liederen, onder bestuur van
Ch. Radoux en A. Dupuis hoorde uitvoeren, zal nochtans een
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aangenamen indruk bekomen hebben en er ook de algemeene
hoedanigheden van het Waalsche volkslied uit afgeleid hebben :
schalksch, plagend, vroolijk,zelden breed, edel, verheven.Closson
schrijft : « La satire est tellement inherente au caractere wallop,
qu'elle a donne naissance, a Liege, pa.trie du spot railleur, a un
genre particulier de chanson, la fiasqueye (Pasquale, chanson
satirique et, en general, chanson « plaisante). » Over de eigenaardige Luiksche cramignons lezen wij : Comme les farandoleurs de Provence, les danseurs de cramignons, faisant la chaine
et se tenant par la main, s'avancent a une marche rapide,
dantillante, a la suite du mineu (meneur), qui les entralne a sa
guise a travers les rues, les allees du jardin, voire les pieces de
la maison, en than Cant les couplets, repris en chceur, avec le
refrain, par toute la bande. » Eigenaardig zijn ook eenige
Waalsche kerstliederen, waarin de engelen Fransch spreken,
terwijl de herders en de volksmenschen zich van dialect bedienen.
Er dient echter gewaarschuwd te worden dat vele Waalsche
spotliederen, — die van Defrecheux doorgaans niet, kwetsend
voor de zeden. zijn : dat kan ook wel van de volksliederen uit
andere landen gezegd -worden, doch wie niets anders kent dan
onze Vlaamsche gezangen, kan zich moeilijk een denkbeeld
vormen van de liederlijke uitdrukkingen die de zingende Walen
gebruiken. Ook heeft de H. Closson meer dan (=, ene van die uitdrukkingen moeten verzachten en, in sommige gevallen, het
lied gansch moeten weglaten. Mooie liederen zijn Pauv' mohe
(Pauvre mouche), Piron n'vout min danser (Piron ne veut pas
danser), Prindez vos' Baston Simon (Prenez votre baton, Simon),
Harboyd, Ranz des Vaches. Leyiz-me plorer (Laissez-moi pleurer),
Quand le p'tit 7esus allait a l'ecole. Ook dienen de plaatselijke
liederen niet vergeten te worden : Valeureux Liegois, El Dondon
(Mons), 'ean de Nivelles, Les Chonq Clotiers (Les cinq Clochers.
Tournai), Les Tournaisiens sent la ! Li Bouquet del Mariee (Namur).
Veel wetenswaardige bijzonderheden worden door den H.
Closson vermeld over de harmonisatie, de wijze, de teksten der
oude liederen en over de manier van ze voor te dragen, « artistiquement 9 of « populairement. » Liever schrijven wij hier en
daar een overweging van hem af. — Ten opzichte van rythmus
en metrum is de volksmuziek veel rijker dan de geregelde toonkunst ! Vele liederen komen uit de kerk en zekere specialisten
hebben in het Reuzenlied den aanhef herkend van Conditor aline
siderurn. — Elk lied, dat g-emeengoed van de ongeletterden is
geworden, mag volkslied genoemd te worden. Vele Vlaamsche
liederen van onzen dag zullen zich weldra in dit geval bevinden :
Min Vlaanderen heb ik hartlijk lief (Antheunis). Ons Vaderland
(Blockx), Beiaardlied (P. Benoit). — Een melodie wordt eerst
door een enkel persoon gevonden, een schepper in den waren
zin van het woord, hij moge dan een eenvoudige boerenjongen
zijn, of bard of minnezanger of toondichter heeten. — De wijze
van sommige Waalsche liederen heeft men tot in Canada weergevonden. Honderden geschreven liederboekjes werden in
Noord- en Zuid-Nederland ontdekt, Been enkel in Waalsch
Belgie.
De H. Closson leert verder dat de folklore van het lied bij ons
verre achter is, al begon men elders het opteekenen der melodieèn, in Frankrijk b. v. geruimen tijd na Willems in Vlaanderen.

53o

BOEKENNIEUWS

Het oude lied sterft uit; wij zijn getuigen van den doodstrijd.
Zander uitstel zou er moeten gered worden wat er nog te redden
valt en de Staat zou zelfs de vaderlandslievende mannen moeten
beloonen, die ze uit den mond van het yolk opschrijven. want
het lied behoort immers tot onze overleveringen, dus tot onze
zeden, — tot ons vaderland. De Vlaamsche Academie zou in
alle geval dergelijke opsporingen moeten uitlokken en laten
drukken.
De belangstellende lezer moet zich Closson's verzameling
aanschaffen, die de voorlooper van het standaardwerk schijnt te
zijn, dat men ons sedert zoo lang beloofd heeft en dat de populaire boeken van Erk en BOhme in Duitschland denkelijk zal
LAMBRECHT LAMBRECHTS.
overtreffen.
NEDERLANDSCHE BLOEMLEZINGEN. I. Nederlandsche
Schrlivers van dezen tijd. Proza en Poëzij, verzameid door
G. D. MINNAERT. - Gent. Ad. Hoste. 1906.
De H. Minnaert geeft nu een bijvoegsel op zijn uitrnuntend
Nederlandsch Leesboek. Dit nieuwe is 't oude waard. Verbazend
veel heeft Minnaert gelezen en met zeer goeden smaak heeft hij
gekozen. De keurbende onzer modernen uit Noord en Zuid staat
in volledig Wij betreuren enkel dat hij voor Brusse en
voor Johanna van Woude geen plaatsje vond. Die hadden, me
dunkt, hier beter figuur gemaa.kt dan Willem Rogghê en De
Vigne !
Een zeer aanbevelenswaarde bloemlezing, die nog beter zou
zijn hadden we hier een inleiding in den aard van die bij 't
Nederlandsch Leesboek.
II. D. DE GROOT, L. LEOPOLD en R. R. RIJKENS, Nederlandsche
Letterkunde, schrijvers en schrijfsters der laatste eeuwen, door
L. LEOPOLD. 2 deelen, negende, zeer vermeerderde druk.
— Groningen Wolters, 19o5.
Dit is veruit het beste wat me totnogtoe in zake Nederjandsche bloemlezingen onder oogen kwam.
Naar tijdsorde staan onze schrijvers en schrijfsters geschikt,
de eeuwen door, van Anna Bijns of tot Herman Teirlinck toe.
Uit elk van hen is gekozen, zooniet altijd het beste, dan toch
wel datgene wat het best voor de school is geschikt. Als Vlabetreur ik dat Rodenbach, Hugo Verriest, Godfr. Hermans
en eD Laey vergeten zijn in een bloemlezing waarin Richard
De Cneudt weed opgenomen.
VOor de keuze uit elken schrijver staat een bondig levensbericht, en voor de grooten en de leiders eenige korte beschouwingen over hun kunst en hun. kunstideeèn. Ook bij alien
een volledige lijst van hun werken. Maar waarom werden daarbij
de jaartallen weggelaten ? In een bloemlezing zoo deorelijk, geb
tuigend van zooveel vlijt en stiptlieid, in een standaardwerk
onder hairs gelijken, is dat zeer jammer.
J. P.
ENGELSCH LEESBOEK, door C. GRONDHOUD en ROORDA.
Deel II. — P. Noordhoff. Groningen.
De uitgevers hebben er, bij het verzameien van deze leesstukken, naar gestreefd een lectuur te leveren, niet te inoeilijk
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voor de leerlingen en vooral die hun bij 't spreken van pas kan
komen. Al wie de voordeelen van de direkte methode wil inzien,
zal de heeren uitgevers dankbaar zijn voor het gedane werk.
Wat aan de leerlingen vooral uitstekende diensten zal bewijzen, is het aangeven van de uitspraak zoo heeft de lezer niet
immer te twijfelen en leert hij dan ook spoedig in zijn eigen
schoenen staan.
F. V. D.
LITTLE LORD FOUNTLEROY. FR. BURNETT. - MISUNDERSTOOD. FL. MONTGOMERY. - P.Noordhoff.Groningen.
Genoemde werken verschenen als Deel. I en Deel IV van de
uitg-egeven door de heeren L. P. H. Evkman en
C. J. Voortman. Deze -verzarneling, -waarvan tot nu vier deelen
verschenen, zal een reeks Engelsche romans bevatten met Engelsche nota's ter opheldering. Wat vooreerst de keus der -werken betreft, moet men hulde brengen aan den goeden smack der
uitgevers : beide voor me liggende werken zijn inderdaad wel
geschikt om door hunne aantrekkelijkheid de moeiiijkheden van
een vreemde taal over het hoofd te doer kijken.
De notas onderaan de bladzijden zijn uitstekend : waar men
een woordelijke of zakelijke verkiaring noodig heeft zoekt men
niet te vergeefs.
Ten slotte een verzameling, die ruimschoots aanbeveling en
ondersteuning verdient.
F. V. D.
Gruno Series

GOTTFRIED KELLER. — Drei Novellen, mit einer Einleitung
und erlauternden Bernerkungen vorsehen von M. Eikelenboom. — N r 2 van de serie « Novellen und Erzahlungen,
hgb. von J. J. H. Lambermon, J. W. Kuiper, und M. Eikelenboom. — Groningen, Noordhoff, 1905. f o.8o, geb. f 1.00.
Drie novellen .van G. Keller j819-r39o), dien de Duitschers
als prozadichter naast Cbthe plaatsen. Keller is de meester van
de Heimatkunst », de richting die in de laatste helft van de
vorige eeuw in Duitschland, naast het symbolisme maar met een
g-,unstig-er uitslag, het naturalisme wilde te keer gaan.
Keller verhaalt van zijn yolk, of beter : beschrijft zijn
landsche Yolk, waarover de vereffenende wind, die van uit de
groote steden waait, nog niet gevaren heeft, zijn yolk dat nog
eigen karakter. eigenaardige zeden en gewoonten bewaard heeft.
Wat hij geeft zijn niet dorpersche vertellingen, riekend van
vuiligheid en met een schadu\vwolk van pessimisme erover. We
zien hier het volksleven, we beschouwen volkstypen ieti,vat
peuterig uitgewerkt soms, wel eens meer « gezegd dan uitgebeeld, maar dan toch altijd zoo eerlijk-realistisch, en meestal zoo
humoristisch voorgesteld, dat het een lust is ze van de teenen
tot het hoofdhaar en fangs alle zijden te bekijken.
Wat de novellen van Keller tot kunstwerken ijkt, 't is dat
we in elk personnage een deel van het zieleleven van gansch een
y olk zien en dat die lieden van te lande Opleven tot algemeen
menschelijke tvpen. Zoover brengen het, eilaas, de meeste
onder onze bedendaagsche novellen-makers niet.
Daarom ook is 't een g,enoegen Keller's werk te lezen.
In dit boek biedt de heer
ons Brie novellen van
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Keller aan : « Kleider machen Leute « Die drei gerechten
Kammacher )), « Der Geisterseher ». De laatste is minder goed
gekozen om den schrijver te karakteriseeren.
Blijkbaar is deze uitgave ook voor 't onderwijs bestemd : de
inleiding (Keller's leven), de numeroteering van de blz, en de
25 blz verklaringen achteraan zeggen het ons. — Of het nu
geschikte lektuur is voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs
zou ik durven betwisten : in elk van de drie novellen treedt op
den voorgrond een vrouwenkarakter dat een slag van hysterie
weg heeft. lets stootends ligt er toch niet in de voorstelling.
Als ontspanningslektuur voor de lezers van de « Warande »
L. v. P.
mogen deze novellen zeer aanbevolen word en.
LA QUESTION CONGOLAISE. ARTHUR VERMEERSCH, S. J.
375 pages avec carte. Bruxelles, Ch. Bulens, 1906 ; fr. 3.5o.
Had de Onderzoekscommissie,die toch bleek naar den Congo
gezonden te zijn om schuld te legg-en op wien schuld verdiende,
onze katholieke Missionarissen niet verdacht en verachtelijk gemaakt, terwij1 zij den stervenskranken Congostaat met een onnoozel grain de sante poogde te zuiveren ; had heer Cattier (1) niet
moedwillig de betichtingen herhaald waarvan het eenstemmig
en krachtdadig verzet onzer katholieke dagbladpers de Missionarissen officieel (2) heeft doen vrijspreken, het boek van E. P.
Vermeersch ware misschien niet verschenen. Het is dus eene
terechtwijzing,maar bijlange niet enkel eene terechtwijzing.De on.genaakbare Congostaat is hier in 't helderste licht gezet.Nauwkeurig en met gebruik eener grondige rechtskennis wordt nagevorscht
hoe hij zich uit een private maatschappij ontwikkelde, welke
voorrechten hem door de Europeesche Mogendheden te Berlijn
werden toeg-ekend ; of hij zijn plicht naleefde den handel aan
alle volkeren en ook aan de inboorlingen vrij te laten : het tekortkomen aan die Berlijnsche overeenkomst door inpalmen en willekeurig uitplunderen van onafzienbare landen wordt zorgvuldig
afgemeten ; de schade uitgerekend door het onteigenen hunner
gronden aan de inboorlingen berokkend en nooit vergoed ; een
zoogezegde beschaving geschandvlekt die te veel hierin bestond
dat men de negers op alle mogelijke wijze uitmergelde, en ze tot
den arbeid dwong, slavenarbeid die alle perken te buiten gaat...
Belgie moest weten wat men ons voorbereidt tegen den aanstaanden dag der overname van Congostaat als Belgische kolonie ; het diende opmerkzaam gemaakt op het schenden van zijn
eer door gewetenlooze agenten in dienst van maatschappijen,
die voor Belgische door; aan ; in naam der onmondige negers,
wien men de ware beschaving onthoudt om hunne rechten te
krenken, hoefde het woord gevoerd, het woord dat, alhoewel
bedaard van toon, toch helder zou opklinken, belang wekken in
hun ellendigen toestand en onder den druk der algemeene verontwaardiging paal en perk doen stellen aan de baldadigheden
door geldzucht en zedeloosheid op hen gepleegd. Moge de
kernachtige studie van den E. P. Vermeersch die heilzame opschudding oncler ens Belgisch yolk teweeg brengen ! MILES.
(r) F. Cattier, ElucTe srir la Situation de l'Etat Independant d'e Coi's-0, Bruxelles,
Larcier, 1906. -- (a) Brief van Ridder de Cuvelier aan Mgr Roelens.
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UIT HET VERLEDEN DER ANTWERPSCHE BALIE, een
historische schets door den heer advokaat V. JACOBS. Antwerpen. Buschmann, 1905.
Deze studie werd geschreven voor het gedenk-album, uitgegeven door de Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen,
ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan.
Het doel van den schrijver was, in de oorkonden van vroeger
eeuwen het ontstaan der advokaten-orde in Antwerpen op te
sporen.
Ongelukkiglijk werd het archief der stall gedeeltelijk verbrand in 1576, tijdens de Spaansche Furie.
Al wat aan den brand ontsnapte heeft de schrijver met een
taai geduld doorsnuffeld, alles wat nog bestond van charters
oorkonden., rekwesten en ordonnantien, al hetgeen over rechten
en kostuymen in vroeger eeuwen of nu gedrukt en uitgegeven
werd, heeft V. Jacobs zorgvuldig doorbladerd en met talent
weten te benuttigen.
Het te doorwroeten veld was uitgestrekt : de talrijke bibliographische aanteekeningen, onder bijna ieder bladzijde staande,
geven car ons een duidelijk denkbeeld van. Doch nog meer dan
de onverrnoeibare ijver in zijne menigvuldige opsporingen, is de
echt wetenschappelijke manier te prijzen, waarop schrijver zijn
Benediktijner werk voltooid heeft. En nochtans, bij al den
overvloed van inlichtingen is toch geen langdradigheid noch
afschrikkende lijvigheid ontstaan.
Het werk beslaat een vijftigtal bladzijden, in dewelke de
geheele geschiedenis der Antwerpsche Balie gedurende de xvi,
xvn en xviii eeuw vervat is.
De oudste oorkonde, door den schrijver opgegraven, dagteekent uit 1574. Het is een rekwest der « gezworen advocaten
ende Procureurs » aan het magistraat van Antwerpen, hebbende
voor doel, gezien de duurte van den tijd en van de levensmiddelen, dezelfde verhooging van loon te bekomen voor de subalterne rechtbanken, als reeds voor de hoogere schepenbank
toegekend werd aan de practisijns bij ordonnantie van 28 Maart
1564. Dit vertoog had bijzonder voor doel vermeerdering, van taks
te bekomen bij de Lakenhalle (de belangrijkste der onderbanken)
en dit om de zonderlinge reden van « het hooch climmen ende
hoochde van voors. Lakenhalle » (Jacobs, op. cit. blz. 1-29).
Hierop volgt de geschiedenis van het opstellen der costuymen
van Antwerpen, gedrukt op bevel van den Raad van 25 September
1582 onder den naam van ComPlatio impresses en korter genoemd
Impressce.

Bij deze costuymen is gevoegd de « Ordonnantie ende verhael van den stijl ende manieren van Procederen voor Amptman,
Borghemeester ende schepenen der stadt van Antwerpen van.
29 november 1562. »
Het gedeelte betreffende de advokaten wordt op getrouwe
wijze met gotische letter en op oud- geel register-papier hier
overg-edrukt.
In 1630 — nog een jubeljaar !
stichtte men te Antwerpen
de Confrerie van den H. Ivo, patroon der advokaten,
Sanctus Ivo erat Britto
Advocatus et non latro
Res miranda populo.
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In de volgende bladzijden (16.tot 1 9 ) geeft de heer Jacobs
de geschiedenis van deze Confrerie : hij vertelt ons haren oorsprong, haren bloei, hare feesten en ceremonien, haar liefdadig
doel, hare organisatie en hare moeilijkheden, vooral wanneer het
gold de geldelijke bijdragen der achterstallige of weerspannige
leden to doen inkomen. De Confrerie verdween in 1778 of waarschijnlijk in den loop van 1779.
De laatste bladzijden van bet werk bevatten de bijlagen :
rekwesten en ordonnantien, ten getalle van twaalf, en meestendeels op de Confrerie van den H. Ivo betrekkelijk.
Het werk, op meesterlijke wijze gedrukt door den bekenden
Antwerpschen uitgever, is met een tiental teekeningen en phototypische reproducties versierd, door Mej. Jacobs en den heer
Pellens bezorgd.
De titelplaat bevat het volgende motto, aan de Antwerpsche
Costuymen van 1582 ontleend : « Alle saecken 't sy civile ofte criminele moeten bedingt, ende alle judicieele acten gehouden worden in Nederlandtsche duytsche tale, nietteghenstaende dat
Dr JAN GESSLER.
partyen die niet en verstaen.
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E. H. KAN. MUYLDERMANS, Schoolopziener van 't middelbaar onderwijs, Lid der Vlaamsche Academie en Schrijver van
verschillende zeer verdienstelijke boeken, wend tot Ridder in de
Leopolsorde benoemd. Aan ons hooggewaardeerd Redactie-lid
onze beste gelukwenschen.

4w VAN EEDEN'S * *
ELLEN, EEN LIED VAN DE SMART

0, mocht ik bouwen om uw lieve ziel,
mijn schat ! voor altijd een hoog huffs van vrede.
(INTERMEZZO, III.)

Na de meesterlijke studie van Poelhekke (Modernen,
Nijmegen, 189 9), blijft over van Eeden weinig te zeggen
over, althans wat betreft de grondslagen dezes dichten en
denken. Maar uit noode zeif van zijn zoo breed opgevat
onderwerp, mocht Poelhekke niet de mindere bijzonderheden aanraken, die zouden inleiden tot nadere kennis van
zijn man. Zoo zal het niet gansch onnuttig zijn van Eeden
andermaal te beschouwen, niet in de algemeenheid van zijn
veelzijdig arbeiden, maar in een enkel van zijne werken.
Wij namen Ellen, een lied van tie smart.
Literarisch beschouwd, is Ellen het meesterstuk van
van Eeden-dichter.
Frederik van Eeden (I) is de beste uit de « generatie
van '8o », « die Holland wilde opstooten midden in de vaart
der volken. » Hij vonnist niet geweldig als Kloos en Van
Deyssel, toch heeft hij weleens nijdig geschertst met ter
Haar, Beets, de Genestet en vooral met ten Kate, dien hij

(I) Geboren 3 April 186o te Haarlem, studeerde in de geneeskunde te Amsterdam, promoveerde in 1886, thans geneesheer te I3ussum, stichtte met Kloos, Verwey en anderen De
Nieuwe Gids (1885).
28
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noemt den « eigen lijfspoeet des Heeren » (I). Hij klaagt
liever over de oude school en zal trachten zijn best te doen
om schoone verzen te leveren. « Wij hebben een bedroefd
slechten tijd achter den rug. Er zijn bij ons zooveel leelijke
verzen geschreven, die voor puike poezie doorgingen, dat
er langen tijd noodig zal zijn voor dat het gewone beschaafde
publiek waarlijk goed werk terstond leert onderscheiden. »
(Studies.)
Zijn eerste waarlijk goed werk was Ellen. Had hij
vroeger ook al gedaan aan blijspelen en gedichten, die niet
altijd den meester van later lieten vermoeden, met Ellen
kwam hij onder de grooten.
Toch werd dit Lied, hoe gunstig ook onthaald en
begroet, zeer verschillend beoordeeld. Verwey scheen het
toe « een systeem van Christelijk-mystische rhetoriek » ; Van
Deyssel was het eene « Mis ». En weet wel, dat juist, wat
Verwey schold voor « rhetoriek », was « Miszang » voor
Van Deyssel.
Christelijke liefde legt ons op te denken dat hier Van
Deyssel enkel dom is geweest.
Wat echter het verwijt geldt van « Christelijk-mystische
rhetoriek », daarover zullen we later uitweiden.
Maar om zijn innerlijk symbolisch karakter, gedragen
in 't zelfherscheppen eener ziel, kon Ellen gesteld worden
naast La Divina Comedia en beurtelings kon men naast Dante
Spenser noemen, Bunyan, Shelley.
Met La Divina Comedia, Fairy Queen, Pilgrim's Progress,
Ej5ibsychidion, heeft van Eeden's Lied dit toch gemeen,
dat het bedoelt : een zielsklimming naar lets hoogers,betracht
als ideaal en volkomenheid.
(1) Met een oogje op de predikanten-dichters schreef hij :
« Menig, menigen poeet
kost het rijmen drupp'len zweet,
maar in 't priesterlijke pakje
gaat dat van een leien dakje.
Maar Goddank ! zingt nu Cantaten,
En elders :
daar komt J. J. L. ten Kate,
dankt den heer met snarenspel
voor ten Kate J. J. L.
Cfr. ook Don Torribio : SlaapCantate.
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Voor Dante is die volkomenheid de heilige Beschouwing
Gods, de Hoogste, Eenige Liefde; voor Spenser is het de
Deugd, die men moet aanwinnen door ridderlijken Strijd
voor Bunyan is het de eindpaal van een weg, dien de pelgrim, geroepen en geleid door Genade, moet afleggen voor
Shelley nog, den goddeloozen dweeper, is het een Visioen
van de gedroomde Schoonheid.
De stelling : « gem olgang clan door loutering; geen loutering
dan door lijden,» heeft Ellen gemeen met voornoemde werken,
maar ook niet anders dan die vrij algemeene stelling.
Nu verbind ik me niet aan de belofte Ellen uit te leggen
in de bijzonderheden. Jakob Ek, die een parafraze schreef
van het gansche Lied, heeft het niet klaarder gemaakt,
zoomin als Van Deyssel, Verwey, Van Nouhuys, Poelhekke,
Jonckbloet. En de lastigheid, om te geraken tot een totaal
begrip van het stuk, kornt voort zoowel uit de wijze van
uitdrukking als uit de wijze van voorstelling in het geheel.
VV el gevoelt men, dat de dichter hier een gansch stelsel heeft
uiteengedaan, maar hij zelf houdt de premissen vast en ook
de slotsom dat hij hier zijne beschouwing heeft belichaamd
over de rol van de menschelijke smart, maar met welke
kracht van logiek dit stelsel gebouwd, met welke strengheid
die beschouwing beredeneerd is, daar zullen best de « kleine
menschen » niet over nazoeken.
En het is onaannemelijk dat dit gebrek aan bevredigende
klaarte over het geheel en aan rechte logiek in de gedachtenontwikkeling genoegzame vrijspraak vinde in het uiterstlyrische karakter van het Lied. o Ein lyrisches Gedicht
muss immer etwas Unerklartes, ja, vielleicht etwas Unerklarbares haben » (Goethe).Waarachtige waarheid is dit, wits
men niet wegmoffele dat gouden woordje : etwas, etwas !
Wie is nu Ellen? Is Ellen een herinnering uit het verleden, een beeld nu dood? een verstorven liefde, of, eenvoudig
weg, een fantazie-kind van den dichter ? of een zielemacht,
in menschelijken, dus sympathiekeren vorm? of wat ? Zulke
vragen hebben geen zin, zou van Eeden antwoorden of ook
wel « Ik heb Ellen niet beredeneerd, maar gevoeld.
Wij zullen dus voor 't oogenblik, tot vermijding van
nuttelooze verwarring, in Ellen niets lien dan het « Sterrekind », de « Eêne ».
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Maar nu komt nog een groote moeilijkheid voort uit de
duisterheid van de uitdrukking. Men waande haast, dat de
dichter het nevelige zijner gedachte wou laten zweven op
wage, vlottende woorden, die ruischende bezwijmen in
schaduw, waar men rondkijkt om een weinig klaarte.
In der waarheid, Ellen is een louter gemoed in een
gazen kleed.
Toch, wie weet ? Ook dit geheime, dit gesluierde, houdt
een genot in ... heimwee-genot van kinderen, die naar een
sprookje luisteren uit verre, onbekende landen.
* *

Naar het uiterlijke heeft Ellen omtrent de indeeling van
een klassiek treurspel : Introductie; drie zangen ; na-spel.
De drie zangen zijn nagenoeg de bedrijven ; zij zijn het
lied. Achter den eersten zang aan komt een Intermezzo ;
achter den tweeden de Nachtliedjes ; achter den derden een
Intermezzo. De Coda besluit het geheel. Deze tusschendeelen zijn omtrent de reien, zooals ze voorkomen in Vondel's
treurspel : zij geven een naklank op het voorgaande en laten
het komende vermoeden (I).
*
* *

Het stuk gaat in met motto :
« To that rare and exquisite human soul, whose serene
harmony of beauty and sorrow inspired these verses. INTRODUCTIE. - De Stem zingt van den Mensch, den
goddelijken banneling, wien de hoogmoed belet to geraken
tot zelfkennis. Die Mensch zal lijden. En dat lijden verdrijft
den hoogmoed en laat het licht op het schoonheidsmeer van
des bannelings-ziel doordringen. Dat licht rijst in een glans
van gloed en de lijder geeft zich teenemaal aan dien nieuwen
glans over. Hij weet dat de Smart goed is ; dus zal hij het
huis van de Smart binnengaan,

« het wereldsche huis
der Smart, der godlijke Smart. »
(r) In Ellen speelt de « rei de rol van den xopvckaio; in het
Grieksche treurspel; de «stem » draagt het epische element voor.

VAN EEDEN ' S ELLEN, EEN LIED VAN DE SMART 539
EERSTE ZANG. - In dat wereldsche huis doet zich de
gebeurtenis voor. Ellen verschijnt aan het menschenkind en
brengt een rijkdom van zaligheid mede. Haar aanschouwen
dat is wandelen in een groot paradijs. Vroeger was het
leven hem een groen bosch, eenzaam en dood, maar nu is
er een ruisching van geluk langs gekomen ; een dag rijst

« zoo schoon als twee niet in een leven rijzen. »
Maar ook die dag moest heen en weg. De Smart nadert :
de Dood is komende, die Ellen in het hart staart met holoogen. Maar de Lijder vindt troost in de herinnering dat
Ellen te schoon voor de aarde was en dat zij toch haar taak
heeft volbracht : Gij hebt
« verslagen al vijanden-mijn. »
EERSTE INTERMEZZO. - Maar ten stonde, dat de Minnaar troost vindt in de bedwelmend zoete herinnering, herleeft een vijand : het verlangen.

« 1k strek mijn handen in het duister niet
of ik voel zijn handen,
en mijn oog ziet, eer het de schemering ziet,
zijn oogen branden. »
In 't heetste van dit verlangen komt de terugwerking. De
Lijdende begeert berusting, en de dood van Ellen zal hem
nu welkom zijn. En nu de Lijdende niet meer bij haar vertoeft en zich verre weet van haar, klaagt hij zijne smart uit,
en zijn statig lied volgt zijn verslagen zooals klokgelui
heengalmt naar den stoet eener doode, die wordt weggedragen.
TWEEDE ZANG. - Dit statig lied zijn de stemmingen,
gevoelens en bespiegelingen, waartoe het afsterven der Geliefde aanleiding geeft : vertwijfeling, smart, doodsbegeerte,
victorie op die doodsbegeerte en troost om die victorie ;
troost ook om 't gevonden licht, de gevonden heerlijkheid
en 't nog geestelijk samenzijn. De Lijder beseft haar geluk,
daar toch de dood de eenig ware Minnaar is, en kij dus onzinr .g is geweest haar Hem te betwisten. En dieper ook
beseft hij de schoonheid van 't Lijden, dat 's menschen
sympathieen met de menschheid verbreidt en ons leven
schoon maakt.
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NACHTLIEDJES. - Maar nog op het lijk van zijn aardelijf en in bewustheid van zijn taak : leven voor het Lijden,
weent de Eenzame zijn weemoed uit. Hij wou van hier,
want de goede tijd is al to droef veranderd.
DERDE ZANG. - En nu de zwakke menschelijkheid
weer het verlangen voelt opduiken, komt weer de Smart,
de Smart die haar bedrijf zal voortdoen tot het einde. Des
Lijders ziel gaat hooger op in de loutering. In willende besluit zal hij rechtstaan en tot het einde toe zijn heerlijke
taak afdoen,

« in kracht van Liefde en door Smart gewijd. »
En blijft dan ook het lijden nog onopgeklaard, toch wacht
de ziel op den dageraad van haar eeuwig Leven, op den blijvenden vrede...
TWEEDE INTERMEZZO. - En nu zal de loutering volkomen zijn, zingt de Stem. Na het geleden lijden zal het licht
rijzen,
licht, wellend uit de breuk der tijden. »

Maar de hoogste, de verlangde berusting wordt nog niet
bereikt.
Zal nu komen de vastheid van het gemoed,
de gansche opgang in den eeuwigen Vrede? Op aarde,
NASPEL. -

a Smart heeft het land geslagen en de zee,
Der menschen spreken is een smartgeruisch ! »
maar eens toch zwijgt de groote klacht van den alom-golvenden weedom, en door ruimte en eeuwigheid snijdt helder
en glad de stem :
« Zal nu het Godsgericht beginnen ? »
En de Lijder smeekt : Wondre Stem, bouw mij een stillen,
onvergangbren troon :
« Wolkenhoog eenzaam, zonder met-gezel,
is nu gevonden in koel-lichte cel,
't Ziels eigen thuis, — kristal van contemplatie !
Hart der gedachten 1 Kern van innig-heid !
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CODA. - Verheerlijking gebeure Hem, die mij, menschenkind, zooveel lijden dragen het!

a Want U hebben wij gekozen, U, weekwellende Bron!
•

U noemen wij Heer, noemen wij Heilig, onzen God!
En zoo als Gij ons gedrag-en hebt, door de Uren, Uwe Englen,
zoo zullen. wij U dragen, onzen Vader, na der Englen dood,
na der Uren Iierscheiden.
* *

En zoo we nu het gansche Lied van de Smart overwegen, en er de minste logiek willen in zien, logiek van gevoelens in daze poezie van louter gevoel, — dan molten wij
er de volgende verklaring van voordragen.
Vooraf, een erotische bedoeling lag niet in den geest
van den dichter ; enkel om het dramatische van het lied te
verhoogen, heeft hij de erotische uitdrukking, den erotischen
vorm verkozen.
Den dichter met zijn eindelooze ziel is Ellen verschen en, beeld van het opperste geluk. Uit nature verlangt hij
naar heur bezit, maar dat verlangen is vruchteloos, onmogelijk te voldoen. Dus moet dat verlangen zelfs uitgerukt.
Eens daar, zal het leven zijn : onverstoorde vrede, reine
rust. Maar om dat diep ingeworteld Verlangen uit te rukken, zal de Zichzelf-Louteraar veel lijden moeten doorstaan. Hij zal den dood van Ellen wenschen, ze laten heengaan, er zich van onttrekken, en door de smart en de
kwelling, die de herinnering aan het vergane genot in zijn
gemoed slaat, zal hij zich reinigen van alle verlangen en
zijne ziel laten opgaan tot de beschouwing :
't Ziels eigen thuis,

kristal van contemplatie.

Van dien uitleg
inleg misschien
neme eenieder
aan wat hem good valt.
Want lees en herlees Ellen, herlees het tienmaal —
daartoe behoeft geen moed — telkens zal het u zijn of ge
den leiddraad vasthoudt, en gij houdt hem een strofe door,
ook wel een paar strofen, maar dan ziet ge naar iets anders
uit... 't Is dat niet,
en dat niet... 1k weet het niet.
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Doch Welke verklaring men dan ook aankleve, aan den
grondslag zal altijd liggen een groot en somber pessimisme
uit het lijden, 't alleen-bestaande, uit overmaat van lijden en
niet elders dan daaruit, kan ons eenig goed gebeuren.
Nu weten we dat niet alleen van Eeden die stelling
heeft vooropgeworpen. De Vigny, Leconte de Lisle en
Sully-Prudhomme, Heine, Leopardi en Swinburne hebben
alien dat pantheistisch pessimisme opgetrokken tot eenzame,
ijskoude levenswoning,waaruit ze weleens te voorschijn kwamen in de wereld van ons, gewone stervelingen, doch waarin
ze telkens wederkeerden met een wonde te meer in het hart.
And what am I that I should linger here,
with voice far sweeter than thy dying notes,
spirit more vast than thine, frame more attuned
to beauty, wasting there surpassing powers
in the deaf air, to the blind earth, and heaven
that echoes not my thoughts ? » (r)
tong Shelley de zwaan toe — en Shelley mocht het weten.
Zoodus heeft van Eeden een boek van Schopenhauer
gelezen, ook wel misschien een hoofdstuk uit den zieken
Zaratitoustra.
Dieper in ons dan al wat het verstand ons kan voorstellen, zoo leert Schopenhauer, ligt het willen-leven. Wij
streven naar het leven, vooraleer we denken en alle streven
is willen. Zooals ademen is de vroegste gewoonte van het
dierlijke, zoo is willen die van het geestelijke. Die Wil houdt
gelijken stap met de min of meer hooge ontwikkeling van
alle wezen onbewust in de lager-levende wereld, wordt hij
zichzelven bewust in den mensch. Die wil is algemeen en
volkomen onafhankelijk van het verstand. Zijn uiting, zijn
wijze van vooruit te komen verandere; zijn innerlijk zijn
is onveranderlijk, bestendig en standvastig. Afgezien nog
van het bezwaar dat willen-leven aanhoudend op allerlei
(1) Alastor or the Spirit of Solitude (v. 285-29o).
« En wat ben ik, dat, met stem veel zoeter dan uw stervende
tonen, met ziel ruimer dan de uwe en meer in 't akkoord met
schoonheid, ik hier talme, verbeurende deze hoogste gaven in
een doove lucht, op een blinde aarde en onder een hemel, die
niet weergalmt op mijne gedachten ?

VAN EEDEN ' S ELLEN, EEN LIED VAN DE SMART

543

hinderpalen stoot, veronderstelt willen : lijden, vermits willen
streeft naar goed-zijn. Hoe zou dan willen-leven niet kwaad,
niet lijden zijn ? Leven is lijden ; zoo leven, is zoo lijden ;
veel leven, grOot leven, is véel lijden, grOot lijden. Wie van
't lijden wil verlost zijn, verlosse zich van 't leven ; niet door
zelfmoord, want zelfmoord belet niet het onbepaalde herleven ; maar wel door zich terug te trekken uit het leven.
De wereld en al wat ons aan het leven houdt, is dus
een kwaad. Wie wijs is, begrijpe dit en houde de bewering,
als zou deze wereld de beste zijn, voor wreed-onnoozel. Hij
trachte in zich den Wil te verloochenen, totdat in hem niets
meer zij dan het tot Rede ontwikkelde Verstand, het kennende Wezen, vlekkelooze spiegel van de wereld. Eens de
duizenden draden, waardoor de Wil aan de wereld gestrikt
en gebonden lag, afgesneden, zal de mensch, de wijze,
de Verloste, rijzen en zetelen, lachend en rustig, boven
den schijn van de wereld en haar tooverbeelden, die hem
zoo lang hebben g,ekweld.
Zagen wij iet anders in Ellen?
De pijn is gekomen, maar « uit het louterende vuur van
't lijden kwam de engelenblik van de wilsverloochening te
voorschijn in het 'even » (Schopenhauer).
Toch borrelt in den loop dier loutering dikwijls de
klacht op van het ontstelde gemoed ; maar dit is enkel een
stervende rifling van 't oud-mensch-zijn ; de loutering doet
van lieverlede voort. En nu eindelijk begint de rein e, de lange,
de droomlooze slaap, de Nirvana van den wil. Gereinigd
tot enkel kennende wezen, woont nu de Lijder in
't Ziels eigen thuis, — kristal van contemplatie.
Uit zulke wijsgeerige begrippen mag reeds blij ken, wat
te verstaan valt onder namen als God, Genade, Eeuwig Licht,
V ader, Heer, Hoogste Liefde, enz., die de dichter van Ellen
onophoudend op de lippen voert.
Die woorden klinken in zijn mond heel anders danbij ons.
Als van Eeden beweert, dat God (de Ware, de onze)
de menschen doet lijden, terwijl Hij zelf troont in eeuwig
zalig-zijn, (2 e zang, 5 e sonnet), dan zegt hij een satirische
godslastering en -wij beklagen hem. Maar wij vonnissen hem
als oneerlijk, waar hij met voorbedachten rade aan zijne
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on-christelijke begrippen, onze christelijke benamingen koppelt want die verwarring ontheiligt, bedriegt en is onzin.
De hoogste namen, die de christen geest kent om het hoogste
te noemen en te vereeren, mogen niet verbruikt worden
naar ieders gelieve, tot betiteling van goden en hemelen van
eigen vinding en eigen optrek.
Want — en daaraan vergisse men zich niet — het is
van Eeden niet te doen geweest, den God der Christenen
voor te stellen, zooals hij Dien verstaat. Volgens den dichter
van Ellen en ook volgens den schrijver van De Broeders ,
tragedie van het Recht (!), is de Christen God een verfoeibre
logen, een onmogelijk iets. Van dien God is in Ellen slechts
bij toeval spraak. Voor van Eeden is datgene, wat wordt
God genoemd, de Al-Smart, de Lijdens-Incarnatie (i).
Van Eeden was het plicht in te zien, dat uit zulke van
zijnentwege gewilde volslagen verwarring van benamingen,
bij den lezer niets kon voortvloeien dan verwarring van.
denkbeelden. De boeren noemen 't menschenbedrog. Lyrische menschen : een Mis.
* *
Nu weten we omtrent wat Verwey's kritiek te beduiden
heeft: Ellen is een systeem van Christelijk-mystische rhetoriek.
Christelijk-mystisch !
(I) Deze bediedenis verlieze men niet uit het oog, vooral
niet, waar de dichter weent om den wil des Heeren te kennen
(2 e zang, 2 e sonnet); vraagt, of zijn God noch wreeder slaan kan
(lb., 3 e sonnet) ; zegt dat God is een God van lijden, niet van
lust (Ib., 5 e sonnet). Dit onthoude men ook in den 3 n zang (8 e en
9e sonnet) en bijzonder in de vreeselijke bede van de Coda, waar
hij zijnen God stijgende ziet in bloedaureolen, zetelende in verdelgende martel-lust, op eenen koepel van ellende,
een hemelgewelf van wee, — een uitspansel van smarten.
En dan komt Verwey aan met de bewering : « De idee is
conventioneel, want Ellen is nog eens een opduiking van de
Joodsche Gods-idee (I), van den in Jesus mensch geworden God
van smarten ... door von Hartmann gepredikt (I I), door van
Eeden gepoètiseerd (I ! I)... »
Niet onze Verlosser werd verheerlijkt in Ellen, maar de
bleeke Vichnou.
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Laten we vooreerst het terrein afteekenen, waar de zin
der woorden blijft.
Alle mystiek berust op de betrekking van den mensch
tot het bovennatuurlijke. Zij is de leer en de oefening van
geheimzinnige, godsdienstige begrippen geheimzinnige,
omdat ze gebeurt langs verholen, bovennatuurlijke wegen
godsdienstige, omdat zij uitsluitend in dienst staat eener
godheid, welke deze ook zijn moge.
In zoo ruimen zin omgrijpt de mystiek, de christene, de
heidensche (b. v. het Grieksche orphisme), de Boeddhiste
en ook den dienst aan den duivel gewijd.
Hier nu, vermits Verwey van geen andere gewaagt,
moet enkel gehandeld over de christene mystiek, waarvan
alle andere ('t woord is van den H. Augustinus) naaping is.
De christene mystiek omvat naast de eigenlijke mystiek
(theologica mystica) ook de Ascesis. Deze laatste is de gewone volmaaktheidsleer van het Christendom de mystiek
echter is de vereeniging met God, bewerkt niet zoo zeer
door kennis en geloof als door genade en van God geschonkene ondervinding. De voornaamste werking dezer vereeniging bestaat in de beschouwing (contemplatio) van God
en zijne liefdewerken.
Deze beschouwing is genoemd geweest : Filia dilectionis, welke « dilectio » zelve de dochter is van de overweging(meditatio). — Simplex intuitus veritatis. — Consortium
enz.
naturre
Dit was de mystiek der middeneeuwen de mystiek
zooals ze werd beschreven en beoefend door Johannes a
Cruce, Ruysbroeck, a Kempis, Franciscus van Assise, en
verheerlijkt door Dante (i).

(i) Veelweg wordt mystiek voor symboliek en symboliek
voor mystiek geschreven. Maar symboliek is enkel mystiek-uitdrukking. Mystieken hebben meestal de symboliek aangewend
om wat ze niet vermochten rechtstreeks of te schilderen of uit
te drukken, te laten begrijpen door suggestie.Zoo toch behield het
onzichtbare, het onuitspreekbare zijne grootheid en hoogheid en
diepte, terwiji -wij achter het symbool, -aft krachte zelf van dit
symbool op ons verstand en onze verbeelding, gansch een wereld
plaatsen van oneindigheid en goddelijkheid.
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Verwey nu, zijn kritiek verklarende, vindt Ellen « een
overblijfsel van christelijke middeneeuwschheid ».
Zoo weet Verwey niet wat hij wil zeggen of wat hij
zegt.
De middeneeuwsche mystiek was geen bloote vorm,
geen enkele wifze van uitdrukking, maar wel een grondslag in
het moreele Leven (I) Zij was een kennis van God ontvangen;
zij was verstand, dat leidt langs het goede pad ; en tevens
wil en tevens gevoel ; gevoel dat, gezuiverd in overweging
en versterving en lijden, den geest droeg op handen van
liefde naar sferen van goddelijke volmaaktheid en schoonheid.
Maar wij weten nu voor lang, dat voor deze ideate
schoonheid de on-christene van Eeden geen hart kon
hebben. De mystiek in dat « rein-menschliches » Ellen is
slechts een uitdrukking, een vorm, esthetisch en niet voortvloeiende uit overtuiging en geloof. Door groot kunstbeleid
alleen is zij geworden een verre, heel zwakke nakiank van
oud-christelijke melodies, een bleeke afschijn van christelijken gloed.
En toch heeft de lyrische schoonheid van het Lied er bij
gewonnen. Gesluierd in dien zoo flauwen glans en met die
wazen, stille geheimelijkheid om zich, laat het gedicht meer
vermoeden dan het zegt, en zijne zoete muziek komt soms
bedwelmend naar ons toe als een zang, die van verre aanruischt, half onverklaarbaar en met een ondertoon van
vreemde stemmen.
* *
Maar de kritiek van Verwey is tweeledig. Zij houdt behalve de wijsgeerige nota, ook een literarische nota in :
« Ellen is rhetoriek. »
En hiermede geraken wij op het terrein, waar men best
deed to blijven, wanneer het een stuk geldt als Ellen. De
groote waarde, de eenige positieve waarde van het Lied der
Smart, ligt in de woordkunst. En ware dit niet, dan zouden
(1) Men kan met Verwey instemmen zoo men zijn kritiek
overdraagt alleen op de woordelijke uitdrukking van Ellen.
Maar Verwey houdt zich hier binnen de grondgedachte van het
Lied.
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we van Eeden eenvoudig het woord van Bjornson toesturen :
« Wie niet kan dan klagen, zwijge liever. »
Ellen is dus « rhetoriek ».
Rhetoriek, zegt Verwey, « omdat van Eeden's woorden
en uitdrukkingen en beelden eeuwen-oucl. zijn. » Al-rhetorick : « van het Lam dat om zijn herder blaat (is de geheele
regel « het doet zoo bang om zijnen herder blaten », niet
alsof hij uit een oud gedicht komt ?) tot de Vuurkolom, de
Godslamp, de Marmerrotsen en de Dageraden van eeuwige
Morgens. »
Deze kritiek geldt dus het woord van Ellen, de dictie.
Wat de modernen verstaan onder « rhetoriek » heeft
Kloos, de moderne Boileau, klaar gemaakt.
Verwey onderschrij ft in den grond dezelfde begrippen (1)
Ellen's beelden zijn oud, voor de zooveelste maal opgepoetst. Dus is Ellen rhetoriek.
Rhetoriek zijn die woorden, die beelden, die door een
dichter worden aangewend, niet omdat hij zoo zag en zoo
vOelde met eigen oog en eigen hart, maar omdat hij dit
woord, dit beeld eens vond bij een voorganger. De dichter,
die het eerst schreef b. v. : « de zee klaagt haar eeuwig lijden uit », schreef een schoon beeld, maar zoo nu eens een
ander mensch dat beeld gebruikte, niet omdat hij ook de
zee, in overeenstemming met zijn eigen iced, dacht te hooren
en te zien weenen, maar omdat hij het vond bij een voorganger, dan ware die naganger een rhetor. Een rhetor, —
't zit in 't woord zelf, — kent woorden, geen dingen.
Van oud-zijn van een beeld kan hier geen spraak zijn.
Dat sommige beelden zoo oud zijn, zoo overoud, bewijst
integendeel, dat zij overeenkomen met de menschelijke
natuur, dat zij dus niet enkel hoog-poetisch zijn, maar ook
blijven. Oud-zijn is niets, als ze maar niet versieten zijn. En
-versleten zijn ze, wanneer ze hun innerlijke kracht aan suggestic hebben verloren, al of ten deele.
Is van Eeden nu plichtig aan zulke rhetoriek ?
Daargelaten dat het ascetische karakter van zijn gedicht
(1) « Verwey geeft, uit afkeer van het rhetorische en conventioneele niet alleen het ongewone, maar tevens het buitenge-wone. » (van Nouhuys — Letterkundige opstellen, blz. 97.)
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ascetische benamingen eischte (I),en aan Verwey toegegund,
dat in Ellen zeker eeuwenoude bewoordingen voorkomen,
antwoorden we : Neen.
Want de bewoordingen en figuren, die wij in een gedicht
aantreffen, kunnen slechts uit twee bronnen opkomen
ofwel worden zij geboren uit des dichters oorspronkelijkheid,
ofwel uit de oorspronkelijkheid van een voorganger. Nu wat
oorspronkelijk is, kan, volgens boven aangegeven bepalingen, onmogeliik rhetoriek zijn laat het valsch zijn, leelijk,
maar rhetoriek is het niet. Die moderne smaad kan slechts
gebeuren aan wat niet oorspronkelijk is. Maar ook niet al
wat lijdt aan onoorspronkelijkheid, is rhetoriek. En, zonder
van Eeden grooter eer toe te zeggen, dan hem toekomt,
houden wij het er voor, dat de door Verwey bedoelde dictie
niet rhetoriek is. Want aan die beelden, die van Eeden voor
de hand lagen in Bijbel, oude dichters en mystieke schrijvers,
heeft hij een nieuwe tint van oorspronkelijkheid gegeven,
die, hoewel heel getrouw aan den traditioneelen zin Bier
bewoordingen, nochtans de zeer persoonlijke beteekenis van
den dichter mededraagt. Hoe oud zij ook te boek staan,
van Eeden heeft ze geschreven in wat Kloos heel juist
noemt « spontane opwelling ».
En ware Verwey nu nog gebleven binnen de grenzen
hem gesteld door het klein aantal door hem gelaakte uitdrukkingen, maar hoog-uit heeft hij zijn latius-hos gedeklameerd : Al-rhetoriek I
* *
Neen, vonnis zooveel ge wilt en zoo streng ge wilt,
den dichter zult ge niet vonnissen.
Waar het geldt innig gevoel, pracht van voorstelling,
meesterschap over vorm, volkomenheid in verstechniek,
daar is van Eeden dichter, dichter naar de voile bevatting
van het groote woord.
(1) Wel te verstaan, eens dat van Eeden dit ascetische karakter in zijn gedicht neerlegde moest hij ascetische termen
gebruiken; boven zagen we of hij het recht had Christelijke te
gebruiken. Wie Boeddha naleeft, *eke Boeddha na. — Zoo
hadden wij van Eeden nog een goed punt gerekend voor
« couleur locale )).
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Van Eeden bezit de gave, die Bilderdijk miste, die
Schaepman onbeoefend liet, die Kloos niet vermoedt ; de
gave die Vondel heeft gewijd tot hoogsten dichter en die
Gezelle vereeuwigen zal. Van Eeden heeft de liefde ; liefde,
die zich uit met lyrische drift en overvloed, die het u warmer maakt om het hart en om Naar innigheid iets meer en
beter in de ziel nalaat dan een wegdeinenden indruk.
Kloos weet, en dat is een benijdbare macht, hij weet
elke zielstemming, ook de meest vluchtige, elke gemoedsprikkeling, hoe teeder zij ook weze, te grijpen en vast te
houden op de juiste, de scheppende stonde, en zijne
stemming weet hij zoo of te beelden, dat het niet anders kan
of dit beeld doet ook ons die bepaalde stemming beleven en
wel met dezelfde innerlijke kracht, waarmee ze de dichter
ondervond. Maar ook, hoe diep zij u aangrijpe, die medestemming is zoo kort durende dat ze vaak geen terugslag
uitwerkt op het verstand, op den mensch; na een oogenblik
valt het gevoel weer tot kalmte, elke trilling is weggevaagd
en het genot mede. Al vindt er de verbeelding een vreugde,
iets meedragen uit Kloos' verzen zult ge niet.
Hem tegenover staat van Eeden, — minder poeet geboren, maar grooter poeet geworden, strevende ook,
maar niet alleen, naar de verbeelding; door de verbeelding
heen, worstelende de gedachte in 't licht ; ook weer niet een
koelbeschouwde gedachte, maar deze doorademd van innig
gevoel. Dan, van zijne hand glijdt geen gebaar dat niet welkom zegt ; van zijn mond komt geen woord, of het is voorgedragen met een zachte trilling in de stem.
Wel mist hij de klassieke soberheid, de krachtige plastiek en strenge omlijning, zooals we die bewonderen in
Vondel en anderen, maar er is een vergoeding : wat hij aan
diepte verliest, wint hij aan breedte.
* *

Wie mocht Ellen aanschouwen als de Lijder ?
o Bleeke roos ! in 't dor droefgeestig land,
kwijnend op droef gebogen stengel, bloem !
gevat door ruwe handen en gekust
door lippen voor wie d'aard te heilig is
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waarin gij zijt gegroeid, — zoo niet mijn tranen,
zoo niet mijn stem het edel wit ontwijdt
dier blanke reinheid, en Uw teerheid krenkt,
laat mij dan knielen en Uw Leed beschreien
en tot U opzien, zeggend wie Gij zijt ! (1)
Wat een wereld van kinderlijk-naYeve verwondering
wist van Eeden te leggen in dit vers
God! was dit hier zoo groot! dit wist ik niet,
is dit mijri ziel, dit hooge, schoone huis ?...
Wie mocht wandelen als hij in bloeiend akkerland ?
Gij ! Liefste ! zijt mijn bloeiend akkerland,
waarover wijd Gods blauwe hemel straalt.
Hoot spruit het heerlijk, gouden graan, dat zijn
Uw heerlijk gouden-woorden — en daarin
zie ik de bloeme-sterren hemelblauw,
de blauwe wolken van Gods reine Liefde. —
Stil ga ik 't smalle pad, zon in mijn hart,
licht is mijn voet, de korenhoofdjes streelen
mijn blijde wijde handen en ik fluit,
hoe is de zon zoo licht !
mijn lief zoo g-oed ! (2)
En de schokkende strofe :
(1) Toch is van Eeden nog niet geraakt tot Vondel's eenvoud en diep ingehouden ontroering, waar de Meester zegt :
Ontvang ons klacht en lijkgebeden,
o Roomsche Roos! nog versch gesneden
van uwen steel; hoe knap
verliest gij geur en sap !
Hoe ras verwelken en verslensen
Uw bladers ! sterfelijke menschen !
(Maria Stuart, V Rei.)

(2) Een mijner vrienden vindt de vergelijking — Ellen bij
een akkerland! « wat al te kras D - Door die « litote » beduidt hij in den grond der zaak, dat hij de vergelijking belachelijk vindt. Neen, de vergelijking is niet te veroordeelen ; en gij
zelf zoudt ze overschoon vinden, had van Eeden zich vergenoegd
met enkele breede trekken... Vergelijkt (Cfr. Adonias. I, v. 2-7
en v. 1 9 8) Vondel Abisag niet aan « de morgenstar van 't Hof »,
aan een lentezon »? Of vindt ge Vondel ook te kras?
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Hare handen...
die waren als satijnen, en ik zag
't wit niet wijken, — ach !
ze stil gevouwen,
Deernis zal bij mij zijn, — wereld-g-eboorne!
Breek niet, breek niet dan in uw jammer u,it!
Wees mij z(56 stil, — dat mij zelfs niet 't geluid
Uwer vallende tranen store...
En daarnaast het koninklijke sonnet van den 2 n zang.
Maar het hoogste heeft van Eeden getroffen in de beschrijving van den schoonsten dag.Dat is een verheerlijking...
Zij (I) kwam in wolken en met droef geruisch
maar zij hief het aanzicht op
van regen,
en lachte haren grooten zonnelach,
uitbarstend in een schittering van licht
opbruischend hel en klaar, goud over blauw,
wit schuim op blau\ve golven, witte driften
van wolken, zwierend over 't lichte-blauw.
Toen stegen onze zielen in 't geluk
dier morgenglorie op, zij waren twee
witte kapellen, fladdrend opgevoerd
hoog in 't gewemel van licht, wind en wolken,
verwonderd zich to vinden in die weelden
van nooit gekende ruimten, zó(5 vol licht.
En met het hooger rijzen van dien dag
ontsproten schooner woorden als 't gezang
van twee heel kleine vogeltjes die stijgen
de lucht in, luid-op zingend, beurt om beurt,
met keer en tegenkeer en telkens stijgen
d'een hooger weer dan d'ander, en weer hooger.
Maar met den middag zijn in ons ontbloeid
bloemen van namelooze innigheid.
(I) « Zij » d. i. de schoonste dag van 's dichters leven, vrouwelijk gemaakt ik weet niet waarom. » — Dit zegt P. Jonckbloet
(Uit Nederland en Insulinde, I, 202). — Van Eeden heeft in 't
voorgaande vers dien zijn schoonsten dag begroet : « Zon mijner
licht van mijn leven, beste van al mijne dagen.
dagen D, d.
« Zij kwam in vvolken en met droef geruisch », enz. slaat alzoo
op die zon, zijnde eigenlijk de schoonste dag. Toch wordt in
dit heele stuk de gedachte « zon en de gedachte « dag » tot
een versmolten.
29
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Een bloemveld waren wij, daar knikten veel
wit roode bloemenknopj es door elkaar
en naderden en raakten aan elkaar...
Elke beroering was een huivering
van onuitsprekelijk geluk. —
Dat heil
wij kunnen 't niet uitspreken in ons leven,
wij kunnen 't niet verliezen in den dood.
o Goede Dag, dat gij uw gouden uren
toen langzamer deed (1) glijden over 't vlak
dat gij hebt vertraagd
der lichte wereld,
d'eeuwig gelijke schreden, om nog wat
droomend te luisteren naar het glasgekiank,
het rein getinkel van de zieleklokjes, —
dat maakt u heilig, goede, schoone Dag,
dat heeft ons u doen zeegnen boven alien
die vOor u zijn gerezen over 't land,
die na u zullen dalen in de zee.
Doch 't moest zoo zijn — en ook uw einde kwam —
Gij naamt in plooien 't witte lichtkleed saam
sneller en sneller, — 't was al ná volbracht. — (2)
Toen viel 't geluid van woord op wederwoord
niet meer zoo snel — en zachter — En de maat
der zoete zielsmuziek werd toen vertraagd
met lange rusten. — Nog een teer, klein woord
viel nu en dan — als 's avonds, na den regen,
een fonkelende droppel valt in 't loof.
De lippen werden stil, 't moe hoofd kwam rusten
op mijnen schouder. — En het luid Licht-leven
werd tot een droom.
Toen stierf de schoone Dag. (3)
Na de lezing van zulke verzen laat men onwillekeurig
het boek toevallen, om een wijl het hoogste te genieten : de
ziel in onmiddellijke aanraking met wat schoon is!
(I) Zoo staat het gedrukt.— Waarom, zie ik niet in, zoo min
als de reden, die van Eeden doet schrijven « verspreidde, benijdde » (verl. deelw.).
(2) Voor die enkele strofe geef ik de Dood van « alle» jaar.
(3) Wonderlijk is het, dat in Ellen de rijmlooze stukken veel
klaarder zijn dan de stukken in rijm geschreven... Een slaven.opstand?!...
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En omdat er in het Lied u op elke bladzijden zulke
strofen toevloeien, omdat van Eeden het beeld weet, en het
woord en de verstechniek, gaat er voor komende dichters
een paedagogische kracht uit Ellen, onwaardeerbaar.

Wie voortaan een Nederlandsche prosodia wil schrijven,
zal moeten nota houden van van Eeden's pogen en ... gelukken.
geloof dat niet een moderne, zelfs op verre na, zoo
rijke en prachtige prosodia in dienst heeft als van Eeden.
1k geloof ook dat, nit dit oogpunt, van alle Nederlandsche
dichters, nu dood of nog levend, van Eeden het naaste komt
bij Vondel en Hooft.
Niet dat hem verdiensten mogen toegerekend worden
waarop deze twee mogen groot gaan. Zij hebben de Nederlandsche verskunst zoo niet gebouwd (hoe zou dit mogen,
vermits bet vers in de taal zelve zit) dan toch afgebakend
en afgelijnd in zoo rijke en breed-uitdijende vormen, dat
zij alle mogelijkheid van vorm omsluit. Wie na hen kwam
moest noodlottig werken volgens de door hen geleverde plan.teekeningen wat bij hen genie was kan bij later-komenden
slechts talent zijn.
Maar talent kan groot en 1,vonderbaar zijn.
Van Eeden dus het naast bij Vondel en Hooft, die vergelijking gebeurt niet met volstrekt gelijke toetsverhouding,
maar volgens de uitschijnende waarde der rhytmiek. (1) van
de nu voor ons liggende werken dezer drie poeten.
Door gansch het lied gaat een prachtige rhytmus,
waarop we wel 't een en ander mogen afkeuren, maar die
kortaf een meesterrhytmus is. 0! wat staan we verre van
de (c vloeiende » verzen, verre van de deunende die stappen,
in versteend gelid !
In wondere golving wiegelt op de verzen gedachte en
(1) In de beteekenis van het woord rhytmiek omvatten
wij de metriek. Metriek is alleen de maat. het schema van
Apo.- ts. en ects rhytmiek is beide saam, de metriek en de
b.-lank der sylben.
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gevoel voort. Langzaam vloeit de iambische maat op diepuithalende klanken zonder de minste beroering, effen. Gij
hebt de verzen gemerkt waar de dichter zijn gemoed neerlegt in langademende silben...
Gij naamt in plooien 't witte lichtkleed saara
't was al ná vOlbracht.
sneller en sneller
0 mijn verlaten,

o mijn arm, droef Lam ! (I)

Een mensch kruipt over d'aard...
en speelt een leventj' als een klein, druk kind.
En elders.
Een wild-stijgerenden, heerlijken rhytmus als dien van.
de Smart-Apotheoze met de rustigere, toch sombere eindbede, kenden wij nog niet.
En schreef dezelfde persoon de Nachtliedjes? Het
eerste, zangerig als een referein met zijn melodieuze echolalie het vierde, die zuivere kristalisatie van levensmoedeloosheid ?... (2)
(1) Vg-1. draag gij het mede, als een arm, dood lam (P. de
Mont).
(2) Brengt de rhytmus van het 3de nachtliedje het Zwanelied
van Vondel's Noah onwillekeurig in de ooren, de rhytmus (en
ook wet de gedachte) van het 4de is de moderne vertaling van
Jan Luiken's vers : Het wachten valt
Vervager der dagen, zoo stadig aan 't jagen,
hoe vliegt gij, hoe vliegt gij zoo trage ;
wanneer ik verlange dan traagt gij uw gangen,
dat valt mij, dat valt mij zoo bange !
En ook nog :
Dat glijden der tijden is beter te lijden
als 't treuren, als treuren alleene.
De 4 nachtliedjes zijn op muziek gesteld, — door wien weet ik
niet. — Van de innerlijke waarde der melodies gewaag ik niet ;
maar tegen het gebruik zeif der muziek bestaat een groot bezwaar. Die verzen zijn te klankschoon voor muziek; Daar valt
niets in te smokkelen, noch op te kleuren. Hoe paradoxaal dat
ook schijne, muziek heeft geen vat op zulke verzen.
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Eens heb ik van dichte nachtschaduw
het luchtige, vluchtige vlieden beklaagd —
En nu ! — En nu ! —
Nu glijden de tijden zoo langzaam aan,
de dagen, de tragen, ze willen niet gaan
en lang-lang-lang zijn de uren der nachten.
Men vraagt zich onwillekeurig of : is dit die taal nog,
waarin ons sinds eeuwen zooveel banaals naar maat en
klank werd geschonken ?
En men begint in der waarheid te gelooven, dat onze
verstechniek gaat gebracht worden tot een verwonderende
volkomenheid en dat onze Nederlandsche taal is aan het
worden de meest muzikale van alle kunstvormen.

Aan 't einde nu...
Ellen, een Lied van de Smart is een epos van gevoel, uitzingende de verheerlijking van het Lijden, den Al-God.
De Christen God is verloochend, vergoddelijkt de Smart.
Zijn grondslag heeft het in de Schopenhauersche wereldbeschouwing. Deze behoort hun alien die de christene
hoop lieten uitsterven en nu blind zien in het ondoordringbre
Smartmysterie, niet wetende waarom en van waar over hen
het lijden kwam en de onvermijdelijke bezoeking.
Zoo is Ellen vlak gericht op het hart van de Christene
Caritas.
Ellen stuk voor stuk te weerleggen, dat eischte vooreerst
een louter wijsgeerige studie, en zulke studie ware misschien
wel onmogelijk, want daar is in het Lied groot gebrek aan
logische ontwikkeling der hoofdgedachte en groot gebrek
aan klaarte in de symbolische verwerking.
Die dubbele feil ontneemt aan Ellen den titel van meesterstuk in den echten zin. Meesterstukken zijn verklaarbaar.
De vorm (metriek, rijm, klank, bewoording) is een
meestervorm. Met Iris van Perk, Okeanos en Somzetten van
Kloos en sommige stukken van Prosper van Langendonck,
ja, meer dan die, is Ellen de beste vrucht van de moderne
poezie. Zoo kan niet schrijven dan een groot dichter. Dat is
niet gepoogd, niet gewild : dat is opgeweld, gekomen.
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Al to zamen dan is Ellen een warmlevend beeld, heerlijk
gekapt in schilferende broosheid.
Maar alvorens van Eeden het hoogste in de kunst bereike, moet in zijn verstand alle hangende nevel bezwij men,
een zuivere klaarte opgaan, en in zijn wil een andere kracht
rijzen dan de bloot-menschelijke, die tastende rondzoekt en
kruipt in tranen.

Aalst.

T.

BRUCE.

DE VISSCHERS VAN DE PANNE (1)

De schoone dagen van het Paaschverlof lokten ons naar
de Panne. Wat verandering sedert vijftien jaar, toen we,
onder de vaderlijke hoede van E. H. Dequidt, thans pastoor
op de Panne, met de andere leerlingen van 't College te
Veurne « groote wandeling » hadden door de duinen, langs
de zee ! Aan 't strand stonden er twee of drie kasteelen en een
houten barak ! Aan de zee, en wat de duinen in, rijst nu,
nevens de « Oude Panne », de « Nieuwe Panne », schetterend nieuw, maar wat den kunstsmaak betreft veelal bedenkelijk. Ge zijt er nog geen uur of ge hebt reeds hooren
spreken over « Panne-schuilhaven ». Ge komt bij wie ge
wilt : visscher, winkelier, herbergier, scheepstimmerman :
alleman weet u te zeggen hoe eene schuilhaven broodnoodig
is voor de Panne hij zou willen uit uwen mond bemoedigende woorden halen om weer op hoop te kunnen voortleven.
Voor die algemeene bekommernis vindt men geen voldoenden uitleg in de aanstaande wetgevende verkiezing van
27 n Mei wel zeker zijn de politieke driften nu opgezweept,
maar blijft met de Pannenaars wat voortspreken en weldra
zijt ge overtuigd dat het voor de oude Panne hier geldt :
leven of dood.
Het is er niet om te doen een wetenschappelijk pleidooi
te schrijven ten voordeele der schuilhaven van de Panne;
(1) Dit artikel werd, in handschrift, medegedeeld aan den
H.J.Helleputte, verslag-gever der Middenafdeeling van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers voor de begrooting van buitengewone ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 1906 hij nam
een deel van 't artikel over in zijn verslag. Nr 172 der kameroorkonden biz. 28-32.
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we willen alleenlijk nazeggen wat we aan de Panne hoorden,
den indruk weergeven, door omgang daar met allerlei menschen gewonnen.

De huizen der visschers staan of langs de kassei naar
de zee of wat innewaart, de duinen in. Daar steken de roode
daken en de groene vensterluiken hel of tegen de witheid van
het zand; rond het huis ligt « de akker » van den visscher,
een lap zand, afgemaakt dikwijls door een haag van stroo,
om te beletten dat de wind het zand mee neme (I).
Steekt ge uw hoofd binnen, zoo vindt ge de visschersvrouw bezig met haar gezin of met het breien of vermaken
van netten : breedgeschouderde, kloek gebouwde vrouw,
die wel haar werk heeft met haar talrijk gezin. Huisgezinnen
van 8 tot 12 kinderen zijn er hier veel. Voorts is ze werkzaam op den akker, aan de netten en, in sommige seizoenen,
aan 't bereiden van den visch voor den verkoop.
Den visscher vindt men best te huis den Zondag of den
Maa.ndag morgen. Het gebeurt ook wel dat hij geene
geheele week in zee blijft, eens binnenloopt, maar is 't weer
gunstig, dan trekt hij veelal terug de zee in.
Er zijn 88 booten van de Panne (2); de bemanning
voor de gewone vischvangst bestaat gemeenlijk uit den
patroon, twee matrozen en een jongen. In den haringtijd
(I) De visschers van Coxyde (gemeente tusschen de Panne
en Oostduinkerke), die dikwijls bij de Pannenaars gerekend
worden, wonen meer midden in de duinen en begaan meer land
dan de Pannenaars. Zij zijn dikwijls half visscher half landb ouwer.
(2) Dit is het getal ons in de Panne gegeven, en vermeld in het
Januari-nummer 1904 van het tijdschrift Lloyd Anversois, bl. 17
en 18. Het Januari-nummer igo5 van hetzelfde tijdschrift wijst
81 booten aan, bl. 15 en 16, maar voegt er bij dat 6 vaartuigen
uit de Panne te Nieupoort werden ingeschreven Januari
1906 werden er maar 41 booten meer voor de Panne aangegeven,
maar in 1905 werden 37 Pannebooten ingeschreven als varende
van Nieupoort. (Lloyd Anversois. Janvier 1 906, bl. 20 en 21). In
den tekst geven wij de reden aan voor dit overschrijven.
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varen de booten met 7 tot 9 man. (1) De patroon, ook
stuurman geheeten, is eigenaar van de boot (2). Dat veil
daarom niet zeggen dat hij geen geld heeft moeten ophalen
om de boot te betalen.
Vroeger waren er in de Panne niets dan kleine schuiten,
boots geheeten, die met netten, zeilen en bijhoorigheden
rond de 3000 frank kostten. Die booten kwamen veelal van
Fransche werven; nu zijn er 3 scheepstimmerlieden in de
Panne zelf, maar kleine booten als vroeger worden niet
meer gemaakt evenals te Heyst en te Blankenberghe zijn
ook in de Panne de booten sedert een vijftiental jaren altijd
vergroot; de visch komt zoo dicht bij de kust niet meer,
zeggen de visschers, wij zijn verplicht hem verder te gaan
zoeken, ten andere alle booten bijna die op de vischvangst
uit gaan doen nu sedert ongeveer 8 jaar ijs mee en zoo
komt het dat zij niet gedwongen zijn even dikwijls als
vroeger met hunne vangst aan wal te komen.
Men heeft wel eens beweerd dat er met oude versleten
booten gevaren wordt, die geen zee kunnen houden.
De visschers die we daarover ondervroegen spraken dat
beslist tegen, ten andere, voegden ze er bij, de menschen
zouden met versleten vaartuigen de zee niet willen insteken.
Er is hier een tijd geweest dat de boot zeventien, achttien
jaar meeging, als hij nu bo-I I jaar oud is spreekt men al van
« hem tegen den duin te leggen. »
De kleine schuiten, vroeger, strandden op het zand en
bleven daar liggen tot dat eene nieuwe tij en de armen van
de visschers ze weer vlot brachten maar met de grootere
(u) Elk jaar lijven zich daarenboven eenige Pannenaars in op
de sloepen te Duinkerke die naar IJsland varen op kabeljauwvangst. Op de Panne schat men de visschersbevolking op een
goed Soo man. De bemanning der vaartuigen voor de visscherij
staat opgeschreven op 't Zeekommissariaat te Nieupoort. Volgens die opgave zijn er in de Panne maar 335 visschers en 81 in
Coxyde.
(2) Het is treffend in het Januari-nummer van Lloyd Anversois
de lijst na te gaan der visschersbooten van onze verschillende
kustplaatsen; in de Panne zijn al de booten eigendom van den
patroon-visscher die ze bevaart. Te Oostende, Blankenberghe
en Heyst hooren de booten toe aan reeders.
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booten kan men zoo niet meer landen, die hebben eene
haven noodig om binnen te loopen.
Er zijn nu nog in de Panne een veertigtal van die kleine
schuiten de andere, de goede helft, zijn grooter.
Niets dan de kiel van een groote Panneboot (schuiten
en kotters) kost bij de 5000 fr. Met mast, zeilen, netten,
machine om de netten op te winden en bijhoorigheden komt
men tot 10-I moo frank (1).
De visscher die een eigen boot wil hebben, of een oude
schuit door een nieuw vaartuig wil vervangen heeft wat
gespaard geld dikwijls ook wordt geld op het huis en het
« zand » opgehaald sours kan men zonder hypotheek het
geld ontleenen bij een welstellend familielid, maar de boot
gaat niet in zee zonder aan den scheepsbouwer betaald te
zijn. Touwwerk en zeilen worden op krediet gekocht; de
kooper weet hoeveel tijd hij heeft om de betaling te doen.
Wonder genoeg, de booten zijn niet verzekerd, de visschers beweren dat de premie, door de groote verzekeringsmaatschappijen geeischt, te hoog is. Maar waarom richten ze
dan Beene onderlinge verzekering in ? Er zijn 88 booten aan
de Panne, i6 te Coxijde (2), daar dicht bij de visschers
kennen alien malkander; er ware, zoo schijnt het, bij 't eerste
zicht, middel eene leef bare onderlinge verzekering te maken.
Ook voor het behoud hunner netten loopen de visschers
groot gevaar het gebeurt maar te dat ze die in zee
kwijt geraken en alzoo gevoelige verliezen ondergaan, maar
zich onderling tegen dit verlies te verzekeren, ware wellicht
lastiger (3).
(I) Wie inlichtingen begeert over den bouw der Panneschuiten en de benaming der verschillende onderdeelen en bij hoorigheden, zie Frans Bly Onze Zeil- Vischsloelen, uitgegeven
door de Kon. Vi. Academie Gent, A. Siffer 1902 bl. 51 en vlg.
(2) Getal nu nog in de Panne aangegeven. Volgens de Lloyd
Anversois (Januari-nummer van 1904, biz. 16) waren er in 1903
zestien booten te Coxijde ; het Januari-nummer van 1906 geeft er
maar een meer aan (biz. 19), maar voegt er de lijst bij van i3
booten die in 1903 opgeschreven werden als varende uit Nieupoort en een als varende uit Oostende.
(3) De gedachte van onderlinge verzekering is niet diep ingeworteld bij onze visschersbevoiking der Panne. Sedert 1843 be-
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De matrozen zijn geen werklieden van den eigenaar van
't schip, zij varen mee als zijne genooten. Vroeger bezaten
zij ook sommige netten, nu nog moeten ze drijfnetten of
haringnetten aan boord meebrengen, die in het eerste haringseizoen gebruikt worden.
Benevens den patroon en de twee matrozen is er op de
Pannebooten nog een « jongen » van 12 tot 16-17 jaar die
stilletjes aan het bedrijf aanleert en tevens moet zorgen voor
het bereiden van het eten.
Als hij rond de 18 jaar oud wordt mag hij er gaan op
denken om als matroos te varen.
Ike visschers uit de Panne gaan uit op de vangst van
haring, van sprot, van garnalen, en in 't algemeen van alle
visch. 't Zijn stoute vaarders, die zonder veel theoretische
kennis en op hunne lichte booten tot bij de Engelsche kust
hun bedrijf gaan uitoefenen.
De haring, gevangen in October en November, wordt
op de Panne verkocht, vOor de huizen der visschers. De
vrouw moet zorgen dat alles in orde is en de lief hebbers
Pannenaars die verzenden en kooplieden van den omtrek —
gaan van 't eene huffs naar 't andere, de visch wordt ingemijnd per but (416 stuks) zoodanig dat
kooper tegen
den afgeslagen prijs een of meer buts nemen kan.
Met den haring, in Januari en Februari gevangen, loopen de booten te Oostende binnen daar wordt hij verkocht
en veelal naar Duitschland verzonden.
De sprot wordt ook ten deele te Oostende verkocht,
alhoewel we visschers hoorden beweren, dat zij er op de
Panne zelf dikwijls meer geld kunnen van maken, maar 't
werk is hier veel lastiger te Oostende liggen de booten aan
de kaai, de visch wordt uit de boot op de kaai gezet en van
daar naar de mijn gebracht. Komt de boot naar de Panne,

staat er eene voorzienigheidskas der visschers, heringericht bij
Koninklijk Besl:uit van 27n Februari 1889 (Staatsblad van 8n
Maart 1889 ) om aan de verminkte en oude visschers en aan de
visschersweduwen en -weezen een klein pensioen te verzekeren.
De stuurlieden betalen to fr. per jaar, de visschers 6 fr. ; de kas
geniet daarenkoven hulpgelden van de openbare besturen. Maar
heel de inriohting gaat mank eti vindt moeilijk nieuwe bijtreders.
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de visch moet er mand voor mand uit de boot naar 't strand
gedragen worden, de mannen staan sorntijds een meter tot
een meter en half in 't water, de moeite is groot.
De sprot wordt in de Panne niet uitgemijnd, maar uitterhand verkocht, ten deele aan lieden uit de Panne, die
hem daar ter plaatse rooken. Er zijn vijf sprotrookerijen in
de Panne. Zoo'n inrichting is heel eenvoudig : de sprot, gewasschen en gezouten, wordt door de kiewen aan stekjes van
een goeden halven meter lengte gestoken, alzoo gedroogd en
dan in eene groote schouw boven een vuur van zagemeel gerookt. De rookerijen werken in December, Januari en ook
nog wat in Februari, en verschaffen werk elk aan ro tot 15
personen : kinderen,vrouwen en grijsaards, die er 1.5o fr.
daags tot 2 fr. en meer kunnen verdienen.
't Zijn de kleinste booten die op garnaalvangst uitgaan,
er zijn er ongeveer 25 in de Panne. De garnalen' worden in
de Panne verkocht en van daaruit verzonden. Vijftien jaar
geleden worden ze gekookt aan wal, door de kooplieden, nu
is er een fornuis aan board en worden ze in zee gekookt. Oprnerkelijk is het hoe het er met den verkoop van garnalen
nog primitief toegaat : er zijn twee opkoopers in de Panne
en eerst verscheidene dagen nadat de garnalen geleverd zijn
wordt aan de verkoopers de prijs bekend gemaakt.
's Zomers, als de badgasten op de Panne zijn, wordt
de visch daar verkocht, bij mijning anders wordt hij te
Nieupoort of te Oostende aan den man gebracht.
De opbrengst van de vangst wordt onder de bemanning
verdeeld : eerst wordt een deel afgetrokken voor de boot,
voor de netten, ook, als er een is, voor de « donkey », d. w.
z. 't stoommachine waarmee 't net opgewonden wordt, dan
hebben de patroon en de matrozen elk een deel, de jongexi
een half deel of, wanneer hij reeds eenige jaren vaart,
3/4 van een matrozendeel. Alle 8 of 14 dagen trekken de
visschers hun geld.
Hoeveel nu dat deel van den matroos bedraagt verschilt
veel van de eene week tot de andere. Zoo zei ons een
oppassend en verstandig visscher dat hij van 't begin van
Maart tot 2 1n April geen honderd frank ontvangen had; er
is soms op het einde der week maar 4o-5o frank in 't geheel
te verdeelen maar dat zijn uitzonderingen.
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Over 't algemeen komt de visscher van de Panne
wel aan zijn brood : een boot die in 1 905 niet te goed had gevaren, die namelijk wat de haring- en de sprotvangst betreft
merkelijk minder had binnengebracht dan andere booten
van de Panne, heeft aan de matrozen opgebracht ro5o frank.
Men noemde mij andere booten waar het « paart » of deel der
matrozen 15oo en i600 frank had bereikt.
De patroon, eigenaar van de boot, heeft natuurlijk dan
nog wat hem toekomt voor de boot en voor de netten, maar
een visscher zei me dat aan de netten niet veel te verdienen
is mijn zeg-sman had verleden jaar twee maal zijn inboedel
verloren, wat een verlies vertegenwoordigt van bij de
z000 frank, en daarbij nog 4 vischkorren van elk ioo frank
waarde. Er zijn andere jaren integendeel dat het meeslaat
en geene netten verloren gaan.
Om de verdienste van den visscher behoorlijk te schatten
moet er rekening gehouden met de ornstandigheden van
zijn work en van zijn leven (I) : hij heeft dikwijls een eigen
In een. artikel La Peche et les I) echeurs, spijtig g-enoeg
onvoltooid g-ebleven verschenen in Le Mouvement maritime van
1 4 Mei 1905, Kol. 1197 vergelijkt Leon Hennebicq den visscher
van de Panne met diets van Oostende. Het beeld valt wat helder
uit voor den eerste en wat donker voor den tweede, maar 't is
toch waard dat we het hier overschrijven. « Deux groupes s'y
distinguent aussit6t, !handelende over de visschers van onze
kust) deux types d'hommes : l'Ostendais et le pecheur de la
Panne. Autant le premier apparait comme un element faubourien,
indiscipline, ineg-al, et autant it vit dans une condition lamentable, autant le second, methodique, intelligent, avise vivant a
l'ecart dans sa petite ehaumiere proprette et bien tenue, semble
representer un element moral de haute valeur qu'il serait criminel de ne pas proteg-er et de ne pas developper comme un
exemple et un modêle... A la difference des Ostendais qui
aiment le cabaret, le g-enievre, les salles de danse, les pecheurs
de la Panne vivent d'une existence plus calme, plus reguliêre,
plus solitaire, plus paisible. D
Waarheidshalve moeten we hier bijvoeg-en -wat een man uit
de streek
geen voorstander van de schuilhaven
ons zei;
« De Pannevisschers, zegde hij, hebben vele hoedanigheden die
bij met reden doet uitschijnen. Waarom hunne gebreken verzwijgen ? Ze zijn onvoorzichtig op zee, leven de zeereglementen
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huis en een stukje grond er is veel meer werk aan dat
« zand » dan aan gewoon land, maar 't werk wordt door
eigen y olk gedaan, de bemesting kost weinig of niets : de
mest van de geit en van 't verken en dan ook, zeevette
zeesterren, krabben, kleine garnalen enz, wordt er in
gedolven en alzoo wint er de visscher goede aardappelen
voor zijn eigen verbruik en dan ook wat rogge het koorn
voedert hij aan zijn geit, aan zijn schaap en aan zijn verken,
het stroo dient hem om schutsels te waken rond zijn akker
— het zand moet immers tegen den wind beschut worden —
en ook als strooisel voor zijn dieren.
De vrouw heeft gewoonlijk hare handen vol met haren
grooten hoop kinderen, het zorgen voor den akker, voor
den stal en voor de netten, anders zou ze nog soms in de
sprotrookerijen een daghuur verdienen.
Ook valt er op te merken dat de visscher weinig geld
uitgeeft voor zijn eten wanneer hij in zee gaat neemt hij
brood, aardappelen boter of vet en koffie mee, de rest komt
« van onder de kiel ». De « korf » van een Pannevisscher, dat
wil zeggen, wat hij van mondbehoeften meeneemt in zee
voor 4- 5 dagen, kost hem ongeveer 2.5o frank (I). Visch
wordt er op de boot in overvloed geeten. In sommige
streken van de Kempen eten de boerenmenschen nooit
boter : zij doen vet, of platte kaas, of stroop op hun brood,
al de boter moet verkocht worden de visscher is in dit
opzicht veel beter gesteld : van de eerste visch die uit het
net komt, wordt er in de braadpan gelegd.

niet na, zijn zorgeloos op hunne netten en hun tuig in 't algemeen,
zijn ruw en helaas sedert jaren geraken hunne zeden bedorven,
zoo niet door hunne betrekkingen te Oostende of te Nieupoort,
toch wel door den invloed der vreemdelingen Welke op de Panne
toegekomen zijn. Te Veurne en te Nieupoort zegt men dat de
Pannenaar zijne schulden niet betaalt ; te Adinkerke zegt men
hetzelfde maar men voegt er daar bij dat de visscher
niet betaalt omdat zijn ambacht niet genoeg opbrengt ».
(r) Leon Hennebicq, in het reeds aangehaald artikel, wijst
op het verschil tusschen den « korf » van de Pannenaars en dien
van de Oostendsche visschers. Vat doze laatste meenemen voor
dagen kost rond de 12 frank.
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't Werk is, zoo zeiden me visschers, in gewone omstandigheden niet al te lastig 't zwaarste werk is het opwinden van het kornet en 't gebeurt dat het in een halven dag 4-5
keeren vast ligt en moet opgehaald worden dat op-winden
is slavenwerk, maar nu zijn er reeds in de twintig booten
waar 't net opgewonden wordt door middel van eene kleine
stoommachine.
Ook in de slaping is er sedert een vijftal jaren verbetering
gekomen; tot dan toe sliepen de visschers, in hunne boot, op
stroo, nu zijn er nog kleine booten waar op stroo geslapen
wordt, maar op de grootere vaartuigen zijn er bedden.
« Slaapt ge genoeg, in zee », vroeg ik aan mijnen zegsman ? « Soms veel, en soms weinig, was 't antwoord, dat
hangt of van 't werk, maar we slapen er toch genoeg, we
moeten in zee zooveel niet slapen als op het land. We slapen
langer wanneer we aan land zijn; de lucht is hier zoo zwaar
niet; wij die altijd aan de goede, sterke lucht gewoon zijn,
kunnen 's zomers aan land niets doers, wij zijn seffens
afgemat. »

Zoo leeft en werkt dus 't visschersvolk, dat in de Panne
wil blijven wonen, en beweert dat, om daar te kunnen
blijven, het een schuilbekken noodig heeft.
De redenen worden natuurlijk in 't lang en in 't breed,
met uitweidingen, historietjes en persoonlijke feiten uiteengezet, samengevat, komen ze hierop neer : de vaartuigen
zijn nu grooter, hebben meer diepgang, zij kunnen op het
strand niet meer komen liggen zooals de oude schuiten, de
visschers moeten volstrekt eene haven binnenloopen.
Ware die haven dichtbij, veel tijd en veel geld zou er
uitgespaard worden.
Nu loopen de booten veelal binnen te Nieupoort vandaar komt de bemanning, meest 's Zaterdags, naar huis,
naar de Panne, en 's Maandags moet ze dan weer naar de
boot. De reis wordt per tram afgelegd wat, per persoon,
eene uitgaaf van 75 frank per jaar veroorzaakt. « Wij zijn te
huis met drie'n die varen, zei me een visscher, dat kost me
225 frank 's jaars. »
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Tijd- en geldverlies dus, maar dat is' nog 't ergste
niet. Er zou meer in zee gegaan, meer gevischt worden
waren de visschers in de onmiddellijke nabijheid van hunne
booten en konden ze gemakkelijk in zee steken. We waren
op de Panne den Vrijdag 20n Aprill 1.1. 's Morgens was 't
wankelbaar weer, maar rond den noen brak de zonne voor
goed door en 't werd helder. « Hadden we nu hier onze
booten liggen, zei ons een visscher, we waren met den noen
in zee gestoken en zouden gevischt hebben tot morgen, Zaterdag avond of tot Zondag vroeg. Gisteren, Donderdag,
zijn we binnengeloopen te Nieupoort , we kwamen naar huis
en dezen morgen zijn we niet weer gegaan omdat we slecht
weder vreesden. Nu is 't de moeite niet meer waard. » En hij
schatte op gemiddeld twintig frank wat elke boot wekelijks
meer zou kunnen opbrengen, was hij altijd bij de hand om
aan de bemanning toe te laten van 't goede weer gebruik te
te maken. En hij had uitgerekend hoeveel dat bedroeg per
jaar voor de 88 booten van de Panne, en welke som dat vertegenwoordigde voor tien en vijftien jaar.
De beweegreden die ons echter nog het meeste trof
hoorden we maar half en half uit den mond van onzen zegsman : « De occasie maakt den dief, zei hij, wanneer de visschers 's Maandags te Nieupoort komen en zouden moeten
in zee steken, verleiden ze zoo gemakkelijk de een den
andere : de wind zit niet te goed, 't weder is maar om alzoo
te laten, we gaan 't nog wat afwachten en eerst een druppel
drinker' , en van een druppel komen er nog, ze blijven
drinken, verteren hun geld, verdienen niets en op 't einde
van 't spel krijgen ze nog somtijds een pak slaag of een
proces-verbaal, 't slot is dikwijls gekijf en gevecht. » Dit
nu werd er echter zoo duidelijk niet bijgevoegd, dat die
misbruiken ten deele zouden vermeden worden door het
bijzijn der vrouw.
De vrouw van den visscher op de Panne is dikwijls een
gendarm in huis kon de boot uit de Panne rechtstreeks in
zee steken, de gendarm zou meer toezicht kunnen houden,
maar Nieupoort ligt verre, de gendarm kan niet mee.
Nog eene reden die we hoorden aanhalen : « konden we
in de Panne binnenkomen, we zouden te huis zijn, dat ware
ons zeker 1/3 touw gewonnen » netten en koorden zouden
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we kunnen drogen en beter kunnen bezorgen, en wat nu
een jaar meegaat zou zeker 3-4 maanden langer duren. Aan
netten en koorden besteedt de visscher veel geld en die besparing is belangrijk genoeg om in aanmerking te komen.
Ten slotte zij er hier nog op gewezen dat de visscher
regelmatiger bij vrouw en kinderen zou zijn, beter zou zien
wat er omgaat, geregeld den Zaterdag of Zondag morgen
zou binnenloopen en alzoo zijn Zondagrust zou genieten.
Maar zoudt ge in de Panne uw visch voordeelig kwijt
geraken ? vroegen we.
Hier nog eens was 't antwoord der visschers : « Ja. We
verkoopen hier nu reeds een deel van onze vangst. Er zou
in de Panne een markt komen, evenals in dezen laatsten tijd
de visch te Nieupoort goed verkocht wordt, omdat de handelaars weten dat wij versche visch aanbrengen. Wij blijven
maar 4-5 dagen in zee, de visch der Oostendsche sloepen
heeft dikwijls 14 dagen tot 3 weken in 't ijs gelegen alvorens
hij op de markt komt. » —
Zoo spreken de visschers in de Panne, en ze voegen er
nog bij dat de haven van Nieupoort met Noord-Oostelijken
wind gevaarlijk is, dat ze veel zeil moeten geven om de tij
te kunnen op schieten. En ze haalden, toen we daar waren,
het ongeluk aan van boot nr 52, den Woensdag 18" April 1.1.
vergaan bij de Nieupoortsche haven, wat aan vier Pannenaars het leven had gekost.
We zeiden het reeds, alleman in de Panne is met de
schuilhaven bekommerd : winkeliers, herbergiers, scheepstimmerlieden, grondeigenaars, spreken natuurlijk van een
ander standpunt uit, maar het besluit is toch altijd wat we
lazen, geschilderd op den binnenmuur van het werkhuis Van
een scheepsbouwer :
Voor de Panneschuilhaven
Altijd met kloeken moed
Het zal en het moet.
's Mans overtuiging komt hier meer aan den dag dan
zijn dichterlijk talent. Maar dat hid overtuigd is, valt niet te
verwonderen : hij vertelde ons dat hij sedert 24 jaar als
scheepstimmerman in de Panne gevestigd is, er 16o booten,
groote en kleine, heeft gemaakt, maar nu, sedert 7 maand,
3o
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geen vijf cent verdiend had. Hoe wilt ge dat die man niet
roept?
Over een winkelier werd ons verteld dat hij gemiddeid
's Maandags 's morgens aan de visschers, die hier in zee
staken, 35 pond koffie verkocht, zonder te spreken van de
suikerij, de petrolium, enz. Nu komen er weken voor dat hij
nog geen halfpond koffie verkoopt. De nering is verplaatst :
de menschen schepen in te Nieupoort en koopen daar hunne
benoodigdheden, anders moeten zij die nog van de Panne
naar Nieupoort meedoen !
De Nieupoortenaren zouden natuurlijk met leede oogen
zien dat eene schuilhaven in de Panne gemaakt werd. De
visschers was te Nieupoort bijna te niet gegaan zij kon
daar herleven door inwijking van visschers uit de Panne,
en werkelijk in de laatste jaren zijn verscheidene visschersfamilien uit de Panne naar Nieupoort gaan wonen, en vele
booten uit de Panne werden te Nieupoort ingeschreven.
Maar voor de overschrijving was er een bijzondere reden :
de visschers, te Nieupoort ingeschreven, konden daar
genever krijgen van den Staat, aan o,5o fr. den liter, onthey en van de accijnsrechten (i). De visschers doen veelal genever mee op zee. De Pannenaars betaalden 1,8o fr. tot
1,90 fr. den liter, de Nieupoortenaars maar o,5o fr., dat
was natuurlijk voldoende. Visschers uit de Panne hebben
ons nochtans verzekerd dat er op de Pannebooten geen misbruik gemaakt wordt van drank. —
Wij hebben hier geen polemiek te voeren ten voordeele
van het schuilbekken in de Panne en tegen de beweegredenen door de Nieupoortenaren ingebracht.
We zeiden het reeds : we willen alleen uiteenzetten wat
we in de Panne hoorden en zagen en wat we van Nieupoortenaren vernamen, er bij voegende dat de Pannenaars ons
(1) De visschers zijn ontslagen van de rechten op den alcohol, voor 't gebruik buiten de territoriale wateren, tot bedrag
van een deciliter per dag en per man. Maar in werkelijkheid
kunnen zij meer krijgen : te Nieupoort mogen zij eene provisie
opdoen voor acht dagen. Ondertusschen kunnen zij te Oostende
binnenloopen en daar eene nieuwe provisie krijgen.
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hebben overtuigd van de wenschelijkheid van hetgeen zij
vragen.
De schuilhaven in de Panne zal veel geld kosten, hoorden we van Nieupoortenaren zeggen, wel vier millioen voor
instelling, en daarbij een kapitaal van een millioen noodig
voor uitbating en onderhoud : baggeren, herstellen, enz.
Met Noord-Oostelijken wind zou eene haven aan de Panne
ook gevaarlijk zijn, even als de haven te Nieupoort, de zee
is daar even geweldig. Eene haven aan de Panne zal ten
andere nooit gemakkelijk zijn om reden van de banken, de
(c Trapegeer », die er voor liggen, en er is fel te vreezen dat
zij zal verzanden.
Wij zijn in geener mate bevoegd om over den technischen kant der zaak mee te praten ; dit toch moeten we vaststellen dat er bevoegde mannen zijn die anders spreken en
zeggen dat een kleine schuilhaven of schuilbekken op de
Panne zeer wel zou kunnen ingericht worden (1).
We gelooven niet dat de zaak kan opgelost worden
alleen met de haven te Nieupoort te verbeteren en het tramvervoer tusschen Coxijde en de Panne korter en beterkoop
te maken voor de visschers. Dat is maar een half middel.
Zoolang de familie van den visscher in de Panne blijft is
bet een misstand zoo hij gedwongen wordt naar Nieupoort
te gaan om daar in zee te steken.
Maar, en deze opmerking hebben we reeds meermaals
gehoord, moeten de visschers in de Panne blijven wonen,
kunnen ze niet uitwijken naar Nieupoort?
De Pannenaars houden van de Panne, hun klein vaderland. De Panne is eene groote familie. Al de Pannenaars
zijn familie, de een van de andere. Dergelijke kleine vaderlanden moet men bij het Yolk, in de mate van 't mogelijke,
eerbiedigen, het is verve de sterkste band die ze aan 't groote
vaderland bindt.
(1) Sedert we dit schreven is de Middenafdeeling der Kamer
van Volksvertegenwoordigers, die de buitengewone begrooting
onderzocht, eenparig ten voordeele van het schuilbekken aan de
Panne vooruitgekomen, en de Minister van geldwezen heeft een
krediet van 5o.000 fr. bekomen om de zaak te laten van naderbij
onderzoeken.
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Maar bedenkt men wel dat een groot getal visschers uit
de Panne daar een eigen huis en een stukske grond hebben?
Dat zet men op geen vier wielen om er een eind verder mee
te rijden ! Ten andere ware het, in sociaal opzicht, geen
gevaarlijk spel spelen, de kleine eigenaars zedelijk te dwingen hun eigendom aan den man te brengen? Zullen ze te
Nieupoort of in de onmiddellijke omgeving van de stad een
nieuwen kleinen eigendom vinden om den vorigen te vervangen ?
Nog twee bedenkingen : de visschers uit de Panne zijn
nu buitenlieden , is er uit sociaal en zedelijk oogpunt eenig
belang bij ze te verdrijven ? Valt er niet sterk te vreezen dat
ze stedelingen zullen worden, en, zonder de stedelingen in
't algemeen te na te spreken, meenen we toch dat het in vele
opzichten beter is, dat zooveel mogelijk yolk op den buiten
blijft wonen.
De visschers, het is te zeggen de oude bevolking, zou
de Panne verlaten, en de Panne zou bijna uitsluitend
bewoond worden door de nieuwe bevolking, daar in de
laatste jaren aangeland, met de uitbreiding der badplaats !
Dat ook, meenen we, is niet te best.
Maar, en hiermee willen we eindigen, zal op de Panne
de visscherij zooals ze nu uitgeoefend wordt, de kleine
visscherij, kunnen blijven bestaan? In de laatste 15 jaren
zijn de visschersbooten al tamelijk grooter geworden; zullen
de stoomsloepen de kleine visscherij niet dooden ?
De visschers uit de Panne zeggen : Neen, de groote
visch, groote rog, groote kabeljauw, groote schellevisch,
komt zoo dicht bij de kust niet meer als vroeger, hij wordt
verderop afgevangen door de groote sloepen. Maar de
vangst van tongen, platen, schollen, wittink zullen de
stoomsloepen niet te niet doen, omdat die visch op de kust
komt : 's winters vangen de stoomsloepen ook tongen omdat
de visch dan verder in zee ligt, en wij gaan ze dan ook verderop visschen, maar 's zomers kunnen de stoomsloepen er
niet aan, er zijn te veel scherpgronden op de kust; moesten
de stoombooten hier visschen zij zouden gestadig hunne
netten scheuren.
Dat was het antwoord op mijn vraag.
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De kleine burgerij is veelal verveerd voor haren maatschappelijken toestand en vraagt luide dat er naar middelen
zou uitgezien worden. De visschers van de Panne staan
tegenover denzelfden toestand : kleine nijverheid tegenover
groote. Zij zien dien toestand zonder vrees in en vragen
alleen dat ze zouden voldoende gewapend worden om den
strijd voor 't bestaan to kunnen voeren.
De Pannenaars tellen onder ooze stoutste visschers; op
hunne kleine booten gaan zij visschen tot op de Engelsche
banken, elk jaar zijn er die zich laten inlijven op de Duinkerksche sloepen die naar IJsland varen ; nu er veel gesproken wordt van uitbreiding der Belgen over de wereld en
van eene Belgische handelsvloot mag ook wel op deze
hoedanigheid der Pannenaars gewezen worden. (1)
Leuven, 3o A5ril 1906.

E.

VLIEBERGH.

(1) Uit het artikel van Leon Hennebicq dat we reeds aanhaalden knippen we nog dit « De divers cotes j'ai entendu
vanter la superiorite des Pannois, du reste j'entends encore
le commandant de Gerlache me dire : « Avec un equipage de
Pannois l'impossible devient possible, ce sont des marins d'une
intrepidite et d'une surete magnifiques D .

PO-S•0$0534A*
KUNSTPRINCIPES
Dichter Novus — over wien ik
elders nog een woordje schreef (1) —
kwam mij gister vragen, of ik
immer even koppig bleef.
Kob/5ig wilde trouwens alles
is, bij hem, onduidlijk diep —
koppig wilde zeggen : wars van
nieuwerwetsch sonnetgekriep.
Daar ik zweeg, ontvouwde hij 'n
stuk japansch papier en las
't klaatrend Credo, dat de expressie
zijner Kunstprincipes was.
Hij bekeek me intusschen, met extatische oogen en ik sprak,
toen hij 't stuk japansch papier wegdomp elde in zijn binnenzak :
« Hertlijk dank voor al hetgeen mij
kwistig daar geschonken wordt
doch ik vind er, dunkt me, 'n schamel,
ja, 'n schamel ding to kort. »
« Mag ik weten, vroeg hij schamper,
hoe het noemt, heer Predikant ? »
« Zeker! zei ik, ex abrupto,
't heet : gezond verstand. »
zeker
En, met bibberlippen, zwaaide
Novus dan 't supreem verwijt :
« Wat ? gezond verstand ! ! ik hoor wel
dat ge 'n owe firuike zijt ! »
OM. K. DE LAEY.

(1) Groene Linde, November-nummer igo5.

A.A.A.A.A.A.A.A.A.AAA.A.A.A.A.I.A.A.k

ZWAAR

Voor een lange voermanswagen,
volgeladen met kareel,
wordt een hooggebouwde hengst gespannen in zijn sterk gareel.
De oude voerknecht trekt geweldig
met den toom en schreeuwt het uit.
't Kloeke beest spant al zijn spieren,
zet zijn pooten achteruit ,
en het snokt uit al zijn kracht en
witte schuim komt op zijn mond,
maar de wagen roert niet, blijft lijk
vastgenageld aan den grond.
De oude knecht, vol razernije,
grijpt de djakke en met getier
van een duivel, slaat hij rond den
buik van 't machtig dier.
't Peerd schudt waaiend met zijn manen
trekt en snuift en grinnikt, wringt
met zijn pooten dat een vuurvonk
uit de harde steenen springt.
En dan rolt de wagen, raatlend
lijk de donder, deur de straat,
wiji de ru-we knecht gedurig
vloekend met de djakke slaat.

KUDDENWACHT

In de lommerte der boomen,
uitgestrekt in 't hooge gras,
lag een herder bij zijn kudde
schapen, die aan 't grazen was.
D'heete zonne, die heur stralen
deur de dichte takken stale,
blekte grilge gouden rondkens
op zijn oud soldatenfrak.
Nevens hem zwaar asemhijgend
zat zijn zwerte schepershond,
met de ooren recht omhoog en
neerstig kijkend am en rond.
De oude herder sloot zijn oogen,
sliep en snorkte lijk een paard
en het tweet in vette lekken
viel in d'haren van zijn baard.
Aan zijn kop van onder de aarde
kroop de snuit uit van een mol,
en de hond die 't merkte sprong er
op met een verwoed gegrol.
In zijn witte tanden hield hij
't beestje, schudde 't ovrentweer,
en langs 't glanzend pelsken drupte
't bloed in dunne streepkens neer.

Lie,'.

FELIX TIMMERMANS.
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Weit hinter ihm, im wesenlosen Scheine
Lag, was uns alle bdndigt : das Gemeine.
(Wat Gcethe zei, Coen Schiller was gestorven.)

I
Vroeg, op een Vrijdag morgen, den 9den November (de
zon was nog niet opgegaan) was 't een heele drukte in het
huis van bakker Kodweiss op de groote markt te Marbach.
De kamer achter den winkel lag vol met allerhande soorten
van wittebrood, lange krakelingen, boterkoekjes en kadetjes. In het voorhuis, dat zijn licht maar door een klein
opschuifraampje kreeg, stond een heel troepje manden en
vrouwen, met leege manden en korven, te praten. De een
voor den ander werd in den winkel geroepen, en kreeg zijn
mand vol met allerlei soorten van dat lekker-versche Duitsche brood, zooveel er maar inging. Twee vrouwen, een
oude en een jonge, verdeelden het gebak en zorgden er voor
dat ieder kreeg wat hem toekwam. De oudste telde hun alles
voor en de jongste, die, met een groot vel papier, bij de
lamp aan de ronde tafel zat, schreef op wat ieder had
gekregen.
't Was een gewichtige dag voor de Marbachers, de
laatste van de groote manceuvers, die bij Kornwestheim, in
de wijnstreek van Zwaben, in de buurt van Ludwigsburg
gehouden werden. De menschen kwamen hier hun brood
halen om het buiten de stad aan de soldaten en nog sneer
aan de talrijke toeschouwers te verkoopen, die uit alle
oorden van 't land bijeen waren gestroomd. Van iederen
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gulden mochten ze drie kreuzer (1) voor zich houden. De
laatste koopster, die zoo net haar mand gevuld op het
hoofd zette, zei tegen de jonge vrouw, die aan de tafel
zat :
« Hebt u geen boodschap voor den kapitein, als ik hem
soms tegen mocht komen? »
« ja zeker, » antwoordde de jonge vrouw, « zeg hem
dat ik gelukkig nog gezond en op de been ben, maar dat ik
toch niet bij hem kan komen, zooals ik had beloofd dat
durf ik er niet meer op te wagen. »
« Daar hebt u gelijk in, dat zou ook wat zijn als u in dat
lawaai en die herrie ging, een mensch alleen is er zijn leven
nog niet zeker, laat staan dan als men een ander leven
draagt. In de heele stad wordt er over gesproken dat u je
zoo flunk houdt en dat er van zoo'n brave, trouwe vrouw,
als de kapiteinsvrouw, geen tweede is te vinden en dat
vooral nu, nu je toch alle recht zou gehad hebben om een
beetje trotsch te zijn, maar u bent nog precies zooals toen ze
u Liesbet van den bakker noemden.... Men heeft u altijd
kunnen aanzien dat er jets bijzonders uit u groeien zou u
hebt altijd zoo jets voornaam gehad, zoo iets heel anders
dan een ander.
« je moet me niet zoo in 't gezicht prijzen » zei ze.
« Waarom » ging 't spraakzame buurtje nu tegen de
oudere vrouw in de kamer voort « waarom zou ik haar
niet prijzen ? men zal er zoo licht geen tweede vinden, die
zooveel te verduren heeft als zij. De man trekt in den oorlog
en laat zijn vrouw maar alleen 't huis zitten en 's winters
zoekt hij zijn kwartier weer op — in de lente gaat hij weer
weg en dan moet zij maar zien hoe ze zich redt ». Maar nu
antwoordde ze een beetje uit de hoogte : « De anderen zijn
al lang vooruit Madam, je zult toch al hard moeten loopen
om ze in te halen, anders blijf je zitten met je brood ».
Hiermee stond ze op, als om een einde te maken aan het
gesprek, dat haar niet beviel.
« ja, ja, ik zal maken dat ik weg kom » zei 't vrouwtje
in 't heengaan, maar met de anderen ga ik toch niet mee,
(1) Een kreuzer is zoo ongeveer een cent; vroeger rekenden
de Oostenrijkers, in plaats van hellers, met kreuzers.
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want die gaan over den berg naar Ludwigsburg en ik blijf
liever op den lagen weg, omdat ik daar eerder nog eens een
wagen tegen kom, waar ik een eindje mee kan dan
verkoop ik onderweg misschien al heel wat van mijn brood...
U kunt er van op aan dat ik mijn boodschap goed aan den
kapitein zal overbrengen... Goeien morgen samen »...
***

Na 't vorige rumoer was 't nu in 't kamertje heel stil
geworden en ook in de straat hoorde men alleen maar nu
en dan bij de buren een luik openstooten of een grendel
wegschuiven... De moeder, want dat was de bakkersvrouw,
zei, na een poosje tegen haar dochter : « ga nu nog een paar
uurtjes liggen, kind, 't was niet goed dat je je slaap zoo
vroeg hebt gebroken, je vader is een oude bakker, die kan
ieder uur van den dag slapen, wanneer hij maar wil, maar
jij bent ook al van dat nieuwmodische soort, die zooveel
aan hun hoofd hebben dat zij overdag nooit eens een uiltje
kunnen knappen... Blaas het licht nu maar uit, anders
brandt het een gat in den dag en ga boven nog een uurtje
rusten ».
« Moeder, ik kan niet goed meer slapen en als ik wakker
blijf om iets voor een van u alien to doen, helpt mij dat meer
dan alle mogelijke slaap in de wereld... dan doet mij dat
zoo'n goed.Dan denk ik bij mij zelf: « Daar slaapt mijn kindje,
daar slaapt mijn man, daar slapen mijn moeder en mijn
goeie, oude vader, zij weten niets meer van zich en niets van
mij en toch ben ik met hen bezig, terwijl zij rusten. 1k leef
dan niet meer in dezelfde wereld als zij en toch zijn wij
bijeen en kunnen elkaar zien, wanneer we willen... 0
moeder, ik heb een gevoel of ik werd gedragen, — of ik
heelemaal niet meer van de aarde was — en ik ben volstrekt
niet moe, 't is of mijn hart lacht en of ik in 't volgend oogenblik een vreugde zou beleven, zooals er nog nooit een
vreugde was. »
« Hou je toch wat kalm kind n zei de moeder, « je hebt
rust noodig, en ik zeg 't — en ik zeg 't graag, zoolang we
goddank nog gezond en allemaal bij elkaar zijn, ik voorspel
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dat je groot plezier aan je eigen kinderen beleven zult... wie
zoo goed voor zijn ouders is als jij bent geweest, die wordt
't aan zijn eigen kinderen vergolden. Je hoeft me niet in de
rede te vallen, laat me maar zeggen wat ik te zeggen heb
het doet me meer goed dan ik uit kan spreken... maar nu
moet je nog een beetje in je kamer gaan en als je soms wat
koffie wilt, roep dan maar naar beneden maar zorg vooral
dat je je niet bukt dat is niet goed roep maar en dan
zal ik je dadelijk een kopje brengen ... en ja, wat wou ik ook
weer zeggen neen, niets, ga nu maar gauw naar boven... »
De moeder drong er aldoor op aan dat haar dochter zou
slapen en toch kon ze zich niet stil houden, want net als
kinderen tegen den avond, praten de oudjes 's morgens het
liefst.
De jonge vrouw ging naar boven, naar haar kamer en
de nude moeder zat haar nog toe te knikken, toen de deur
al lang in 't slot gevallen was, en terwij1 ze alleen zoo stil
voor zich uit zat te kijken dacht ze « 't Gaat toch raar in de
wereld toe ! De man weg en onder de wapens, ieder oogenblik bereid om lijf en leven te geven aan den dood en ondertusschen kan hem alle uren 't huis een kindje geboren
worden »...
De eenige dochter van bakker Kodweiss was met een
officier van Gezondheid uit het Remsthal getrouwd en
die beiden waren niet alleen door innige liefde vereenigd
maar ze wilden samen ook jets moois van hun leven maken,
mooier dan de meesten doen. Ze zochten niet het materieele,
maar de teere, fijne genietingen van den geest, die overal,
als het zonlicht doordringen en niet door rijkdom of een
hooge positie in de maatschappij te verkrijgen zijn. Man en
vrouw vonden beiden hun ontwikkeling te gering ; de vrouw
kon dit gemakkelijker verdragen omdat ze in de enge grenzen
van het huis minder aan haar bescheiden opvoeding werd
herinnerd, maar de man, in zijn streven om een hooger
positie te bereiken, leed er door, zoodra hij zijn huis uit
kwam. Bakker's Liesbet, had vroeger bij haar kameraadjes
altijd voor een bijzonder begaafd meisje gegolden, maar ze
vonden ook dat ze een beetje een dweepstertje was. Niet
alleen las ze met grooten ijver de gedichten van Gellert en
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Klopstock, maar ze speelde oak op de harp en zong daarbij
allerlei vreemde liedjes.— Wat men echter vroeger bij Bakker's Liesbet vreemd had gevonden, gold nu als zeer passend voor de « vrouw van den kapitein ».
Haar jonge man, die al op zijn twee-en-twintigste jaar
als Feldscher (x) in den Oostenrijkschen successie-oorlog bij
een Beiersch regiment in de Nederlanden had gediend, was
niet tevreden met zijn beroep van wondarts in een kleine
stad en had zich, bij het begin van den zevenjarigen oorlog,
weer laten aanwerven. Hij was eerst vaanderig en adjudant
geweest in het Wurtembergsche regiment Prins Louis, dat
tegen Frederik den Tweede van Pruissen optrok en had het
later tot kapitein gebracht.
Toen hij terugkwam had zijn vrouw echter niet met
hem naar zijn garnizoen willen gaan.
In de kleine burgerfamilies vooral heerschte in die
dagen een groote ontstemming tegen 't zeer losbandige
leven, dat door de hoogste en allerhoogste kringen werd
gevoerd.
Zelfs in 't stedeken Marbach waren er menschen te
vinden, die vroeger in de klein-groote residentie een oogenblikje geschitterd hadden en van de nagemaakt-stralende
opera's en balletten, die daar ginds in tweedehandsch weelde
werden opgevoerd, kregen de omliggende dorpjes en stadjes
dan alleen maar de afgeleefde, vervallen gezichten en de
verlepte vodden van al die heerlijkheid te zien.
Boven op de vesting Hohenasberg zat de zangeres Marianne Pirker, een geboren Wurtembergsche, gevangen, die
vroeger zeer gevierd was geweest. Ze had aan. de Hertogin,
die voor drie jaren haar man had verlaten, allerlei indiscrete
mededeelingen gedaan, en nu zat ze in een donkere cel en
men vertelde dat ze krankzinnig was geworden en van 't
stroo, waarop ze sliep, kransen vlocht voor haar hoofd.
Sedert Juli van hetzelfde jaar hield men den braven
Moser op de vesting van den Hohentwiel gevangen, terwijl
de Italiaansche zangeres Gardela,den jongen, mooien hertog

(I) Barbier.
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beheerschte en de gewetenlooze Montmartin het arme, uitgezogen land.
Tegen al dat immoreel geknoei,begon onder het geheele
y olk, maar vooral onder de vrouwen een stil, maar koppig
verzet te ontstaan, en dat was ook de reden dat de kapiteinsvrouw niets van een verhuizing naar de residentie wilde
hooren, en na een kort verschil van opinie, moest haar man
haar gelijk geven, vooral omdat er vooreerst ook geen haast
bij scheen en hij elken dag met zijn regiment opgeroepen
kon worden. Toch vonden veel menschen 't wel vreemd
dat ze nu weer bij haar ouders woonde, maar ze stoorde
zich daar niet aan en ging stil haar gang.
Voor heel velen zou die terugkeer als getrouwde in het
ouderlijk huis, tot allerlei eigenaardige moeilijkheden aanleiding hebben gegeven, maar uit de hartelijke manier,
waarop ze met elkaar omgingen, zag men wel dat het uitstekend ging en de jonge vrouw had zooveel takt en zoo iets
zachts, dat men altijd een gevoel had of men haar voor alles
wat ze deed moest danken en of al wat op ruw werk leek
niet geschikt voor haar was. En toch was ze altijd overal
voor klaar en niets was haar te gering, en vader en moeder
hadden er alleen maar voor te zorgen dat ze niet alles alleen
wilde doen.
Ze was de kamer uitgegaan en stond even in de voordeur om naar 't echt Duitsche marktpleintje te kijken, waar
alles aan 't ontwaken was. Vlak over hun huis had de verwer zijn blauwgeverfd doek in langvlottende banen te drogen gehangen. Langs het dak fladderden de duiven heen en
weer en juist kwamen er een paar naar beneden gevlogen
om te drinken uit de bron, die midden op 't pleintje stond.
Verder de straat in hoorde ze de Bainkinger Bode met zijn.
postkoets aankomen.
De duiven viogen op, maar streken spoedig weer neer.
Haar buurman de smid kwam zijn beide koeien drenken en
het kalfje, dat ver achteraan kwam, bleef verlegen in de
verte staan en maakte toen opeens een paar komieke sprongen. Nu kwamen ook de dienstmeisjes uit de straat, ze
hadden kleine, met koper beslagen tobbetjes op het hoofd
en stonden met elkaar te praten tot die vol geloopen waren.
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In de verte zag ze den scheper aankomen met zijn zacht
golvende kudde, toen er een stem uit het huffs riep :
« Liesbet, waarom sta je daar nu nog? »
Het was haar vader in de bakkerij.
Ze schrikte wakker of ze had gedroomd, ze had het
vroeg-morgen bedrijf staan aanzien of ze vandaag voor
't eerst op de wereld was ! Zoo staan staren, in droomen
verloren, alles opmerken, alles in verband brengen met
elkaar ... en toch van niets weten, dat was een heel innig
eigenaardig gevoel.... Maar nu werd ze wakker en zei :
« Goeien morgen, vader, we krijgen vandaag een
mooien, helderen dag. »
« Dat zal me goed te pas komen, want ik moet hout
laden. »
Ze klom de trap op, naar haar kamerken, waar haar
dochterje van twee jaar nog in haar bedje lag. Ze keek naar
het kindje, dekte het toe, en ging toen voor het venster
zitten. Door een opening in den vloer steeg een prettige
warmte uit de bakkerij omhoog. De ruiten waren beslagen,
en ze veegde ze met een doek af. Ze nam een boek op, een
ouden, beproefden vriend, die altijd maar stil lag te wachten
tot men hem riep. Het waren de Liederen en Oden van
Gellert en ze zagen er veel gelezen uit. Ze las een paar gedichten, toen keek ze weer stil voor zich been. Haar hart
was zoo vol, ze was zoo gelukkig I Ze wist niet of 't avond
of morgen was, — ze wist niet of ze gegeten had of gedronken, en toch voelde ze een tweede leven, en haar hart scheen
aan de zon te vragen, die net den kleinen koperen ridder
boven op de marktbron bescheen : « Hoe zul je ons zien als
je morgen weer schijnt ? »
Daar riep 't meisje uit haar bedje : « Vader moet bier
komen ! »
Ze schrikte een beetje ... het kind vroeg anders nooit
naar haar vader kinderen denken gewoonlijk niet aan
iemand dien ze niet zien en overdag hebben ze het te druk
om naar afwezigen te vragen
alleen 's morgens, pas uit
den slaap, komt soms ineens een herinnering bij hen op.
« Vader komt gauw, n zei ze, en ze nam het kindje, met
haar gloeiend roode wangetjes uit haar bedje. Nu had ze
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een warm Jong leven tegen 't hart en hoefde niet meer in de
verte te droomen. En terwij1 ze zei dat grootmoeder wel
gauw 't ontbijt brengen zou, begon ze zelf nu toch ook trek
te krijgen. Ze zette het kind op den grond en zei het eon paar
woorden voor, die het de oude vrouw beneden toe moest
roepen. Die kwam dadelijk boven geloopen : « Weet je wie
er van nacht is aangekomen en hierover in het Roode Hest
logeert?... Hij is hier al geweest en hij wou je spreken,
maar ik heb gezegd dat je nog sliep. »
« Nu wie dan? »
« Die neef van je man, die het slot van de examendeur
maar niet kan vinden — die bevroren student, of, zooals hij
zichzelf noemt : de eeuwige studiosus. »
« Wat komt die hier doen? »
« Ze hadden hem gezegd dat het kind er al was — een
jongetje — en nu is hij gekomen om peet te zijn.... Wat
hebben de menschen er toch aan om zulke verhalen te bedenken? Je doet toch nog je werk en loopt overal rond, en
nu zeggen ze 't al. »
« Ja iedereen heeft het altijd over dien jongen en miin
man wil ook van niets anders hooren.... Maar ik heb een
gevoel of we er kwaad aan doen wie mag zich iets anders
wenschen dan God wil geven ? »
« Schrei nu maar niet, dat is heelemaal niet noodig....
Anders stoor je je er toch ook niet zooveel aan wat de menschen zeggen. Jij hebt altijd wel geweten wat er in je man
stak, eer hij 't aan de heele wereld getoond heeft, en nu
moet ik zelf bekennen dat je er een door en door braven,
besten man aan hebt. »
De moeder wist dat ze haar kind niet beter kon stemmen dan door goed te zeggen van haar man.
Grootmoeder nam haar kleinkind op schoot en liet
het melk drinken uit een schoteltje met twee ooren, waar ze
kleine stukjes wittebrood in had gebrokt. 't Kindje wou
aldoor het zelf in de handjes nemen, maar grootmoeder gaf
't haar niet ex zei :
« Ik heb je al zoo dikwijls verteld, dat dit schoteltje een
erfstuk is. Je moeder heeft er van haar eerste jaar af, tot dat
ze trouwde, alle dagen haar ontbijt uit gehad, en nog is
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't heel kijk maar, er is nog geen barstje in, geen schilfertje
uit daar kun jij een voorbeeld aan nemen, dat je ook zoo
netjes en voorzichtig wordt en alles zoo goed bewaart. Nu
heb je er vooreerst voor 't laatst uit gegeten, tot je zelf oud
en wijs genoeg bent om er behoorlijk op te passen. — En ik
sluit 't voorloopig weg in de kast ».
Het jonge vrouwtje begon te lachen 't was of ze haar
blijde kinderherinneringen weer leefde. Met grooten eetlust
at ze twee heele kadetjes, die in dien tijd dubbel zoo groot
waren als nu.
« De jongen heeft honger, goddank ». En ze knikte
tevreden. Zij dacht ook altijd aan een kleinzoon daar kon
ze niets aan doen... « Eet maar zooveel je kunt en zoo
dikwijls je kunt als je uurtje komt, krijg je in lang niets
meer en moet je met een watersoepje tevreden stellen... Wil
ik je nog een paar broodjes halen ? »
Ze had het kind al van den schoot gezet en kwam met
een boezelaar vol broodjes en krakelingen uit den winkel
terug.
Moet ik dat allemaal alleen opeten ?
« Neen, je moet toch ook wat hebben om je gasten
voor te zetten, want dadelijk komt die bevroren student
Kirschwasser staat daar nog in 't kastje. »
De student liet niet lang op zich wachten. Hij liep al
hard naar de dertig, maar was altijd nog een vroolijke
jongen gebleven. Hij ging zitten en zei : « Ben ik te
vroeg gekomen ? ik dacht dat de toekomst er al was en ze
ligt nog in de verte... Ik ben gekomen om peet te zijn en nu
ontbreekt er nog maar een kleinigheid 't kind! Ik zal mij
nu maar als aanstaande peet bij jullie inkwartieren; ik heb
nu toch eenmaal vacantie genomen en aangezien ik het nog
tot niets in de wereld heb gebracht, wit ik tenminste peet
wezen ! »
Hij liet zich het kleine maal goed smaken, dronk 't eene
glaasje Kirschwasser na 't andere en knabbelde een dozijntje
krakelingen op. Eindelijk stond hij recht en zei « Nu ga ik
nog een eindje oploopen — den kant naar Beuningen uit,
om te zien, waar men die Romeinsche oudheden heeft
uitgegraven. Dat vind ik toch aardig van zoo'n klein nest
als dit, om een geleerde ten minste gelegenheid te geven om
3

584

FREDERIK DE GROOTE VAN ZWABEN

Romeinsche oudheden te bezichtigen. Het jongetje, beste
nicht, zullen we Romanus doopen, hij moet een echte oude
Romein warden, een vrije, onbekrompen ziel, die niets met
het ploerten-leven van deze eeuw te maken wil hebben.
Tegen 't middageten kom ik terug en zeg dan aan vader
Kodweiss dat ik zijn Marbacher eigen gewas eens probeeren
zal ».
(WoYdt vervolgd).

A. W.

DE LEMMENSSCHOOL *4-1* * • •
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FIet jaar 1906 zal roemrijk heeten in de geschiedenis
der Lemmensschool : het brengt het zilveren jubelfeest
merle van haren hooggeeerden bestuurder, den toondichter
Edgar Tinel, die sedert vijf-en-twintig jaren aan haar hoofd
staat, haar leven is, haar bloei, hare kroon.
Naar aanleiding van die gebeurtenis moge deze schets
plaats vinden in Dietsche Warande en Belfort.
De Lemmensschool werd gesticht door het toedoen
van twee, in de geschiedenis der kerkelijke muziek befaamd gebleven manner : kanunnik Van Damme en
Lemmens ; de eerste, in wiens brein het totstandbrengen
eener godsdienstige-muziekschool 't eerst ontkiemde ; de
tweede, die Londen verliet om in ons Belgie, en wel in de
aartsbisschoppelijke stall, langgekoesterde plannen ten uitvoer to brengen.
Beider doelwit lag rechtstreeks in het verbeteren van
den erbarmelijken toestand der kerkelijke muziek in Belgie,
door 't aankweeken van bevoegde, oprecht liturgische organisten.
In het jaar 1879, onder de hooge bescherming van zijne
Eminentie Kardinaal Dechamps en hunne Hoogwaardigheden de bisschoppen van Belgie, werd onder Lemmens' bestuur, de school geopend.
Hoe nederig dit begin! Geene zaal, geene eigen vertrekken stonden ter beschikking der leerlingen ; de eerste lessen
werden gegeven ten huize van eenen orgelmaker. Het
programma nochtans, reeds merkwaardig, gaf de volgendd
leergangen als verplichtend op : 1. Godsdienst, Liturgic,
Latijn. — 2. Kerkzang. — 3. Orgel. 4. Piano. — 5. Har-
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7. Compositie van
monie. — 6. Contrapunt en Fuga.
gewijde, vocale, en instrumentale muziek.
Het getal leerlingen in het eerste jaar naderde tot de
twintig. Een openbaar toonkundig feest, dat algemeenen
bijval genoot, vestigde weldra het moedig opzet van
Lemmens en tevens de stichting der Mechelsche muziekschool.
Weinigen tijd later viel Lemmens ziek, doch op het
kasteel van Linterpoort, waar hij verbleef, werden de lessen
voortgezet tot aan zijnen dood, in 1881.
Wie Lemmens' levensloop heeft gadegeslagen, gevoelt
bewondering voor dien man.
En terecht. Hij was een talentvol, oprecht christelijk
kunstenaar. Veel is hem de gewijde muziek in Belgie verschuldigd : aan zijn professoraat op het Conservatorium te
Brussel en zijn bestuur van de Muziekschool te Mechelen
hebben wij eene verbazende ontwikkeling van 't reuzeninstrument onzer kerken en van deszelfs techniek te danken.
Callaerts, Guilmant, Loret, Mailly, Tilborghs, Widor en
anderen werden onder zijn beheer tot kunstenaars opgeleid.
Dank zij hem, bleven Bach's meesterlijke kunstgewrochten
den orgelisten niet langer meer onbekend. « Avant M. Lemmens, schrijft Fetis, les grandes et belles oeuvres de Bach
etaient inconnues des organistes francais, aussi bien que des
beiges, ou du moins, Otaient laissees a l'ecart, parce que pas
un n'osait en aborder les difficultes aujourd'hui, les meilleurs artistes se font gloire de suivre M. Lemmens dans la
route qu'il leur a tracee, et le prennent pour modéle dans
l'exácution de ces chefs-d'oeuvre. »
Bij Lemmens' afsterven was het alsof met hem de school
verdwijnen zou. Doch neen. Hetzelfde jaar trad Tinel als
opvolger van Lemmens en bestuurder der Muziekschool op.
De lessen hernamen in een aan de school toebehoorend
huis der Schipstraat, al zoo nauw en onbewoonbaar als het
eerste verblijf. Weldra werd ten minste het armzalig materieel, ten deele althans, verbeterd : het voorvaderlijk instrument dat men ter beschikking had, werd vergroot en tot een
orgel met twee klavieren en afgescheiden pedaal hersteld.
In 1882 ook werd een leeraar, heer Alfons De Smet,
b ij gev oegd.

DE LEMMENSSCHOOL TE MECHELEN

587

Helaas! ten jare 1883 viel,door de ziekte van den nieuwen
bestuurder, het door hem pas heropgebouwde monument
nogmaals in duigen bijna. Dit verhoedde kanunnik van
Damme. Gedurende de driemaandenlange ziekte van Tinel
nam die ijverige priester heel den last van 't onderricht in
de Muziekschool op zich,ondanks zijne zware professorstaak
in 't Groot Seminarie van Gent, waar hij destijds de Heilige
Schriftuur onderwees.
Trots tallooze tegenkantingen groeide het getal leerlingen steeds aan. Zoo was men verplicht de enge zalen der
Schipstraat te verlaten en naar eene veiligere schuilplaats
elders uit te zien. In 1884 verhuisde men naar de Raghenoplaats.
Het was de droom van den bestuurder alhier een gansch
nieuw en volledig modern orgel op te richten. Niet zonder
moeite, en na alle slag van tegenspoed, zag hij eindelijk,
dank alweer aan het bemoeien van kanunnik Van Damme,
alsmede aan de milde tegemoetkoming van Constance
Teichmann, dat de gewenschte oplossing nabij lag. Ook
Wend in 1886 het grootsch en prachtig orgel in bijzijn van
Zijne Eminentie den Kardinaal en een zeer aanzienlijk publiek met luister ingehuldigd.
De heer Alf. De Smet werd in 1888 door zijnen broeder
AloIs in 't professorsambt vervangen. Immer klom het getal
leerlingen : men moest het beperken bij gebrek aan plaats.
Een spijtige, doch noodzakelijk geworden maatregel des be.
stuurders belette den toegang tot de school aan leerlingen uit
den vreemde ; zoo werd aan Perosi, den thans beroemden
Italiaanschen toondichter, het onderwijs der Lemmensschool
ontzegd. Talrijk zakten de Belgen naar de Raghenoplaats
of : ook voor hen werd dit lokaal te klein.
Kanunnik Van Roy, die in 1895 tot aalmoezenier der
school benoemd werd, zag zoo goed als wie ook hoe noodzakelijk het was een grooter en beter lokaal aan te schaffen.
Aiweder een nieuw streven. Middelerwijl werd, in 1898, een
tweede professor benoemd : de heer C. De Puydt. Weinig
later legde men de hand aan het opbouwen van nieuwe en
ruime lokalen op de stadsvest. Het gebouw werd in 1903
voltrokken en hetzelfde jaar plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Zijne Eminentie Kardinaal Goossens, den Nun-
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tius, de Hoogwaardige Heeren Bisschoppen van Belgie en
een talrijk publiek. Te dier gelegenheid ook werd de school
onder de bescherming der geestelijke overheid geplaatst en
ontving den zij titel van Interdiocesane Kerkmuziekschool.
Thans is die school in haren vollen bloei, en laat de
rijpe vruchten plukken van haar 35 jaren ernstig werken en
moedig strij den. Eere aan onzen gevierden Tinel ! Eere aan
hem ! Hij was 25 jaren lang het leven der school, ja, de
school zelve daarom ook heet zij heden in den mond van
het yolk : De School van Tinel.
Naar het doel haar door den stichter aangewezen, heeft
Tinel kloekmoedig, met ijzersterken wil voortgestreefd. Het
programma, door den stichter vastgesteld, heeft hij machtig
ontwikkeld. Wie beter dan hij was geschikt om dit zoo heerlijk onderwijs te voltrekken, hij, wiens christen ziel steeds in
innig verband met het zuivere kunstgenot der gewijde muziek leefde hij, die op de Congressen te Mechelen en te
Brugge zijne grondregels over gewijde muziek met gloedvolle overtuiging uiteenzette die onder al onze toonkunstenaars verkozen werd om in een juichend Te Deum den
dank des Vaderlands, in het jubeljaar der onafhankelijkheid, aan God te vertolken die sinds ruim vijftien jaren door
een gegrond onderwijs in Gregoriaansche en gewijde muziek, den leerlingen uit het Mechelsch Seminarie — en bijgevoig de geestelijkheid van geheel het bisdom onwaardeerbare diensten bewees die altoos ascetische figuren
verkoos om, tot op den schouwburg toe, zijne idealen in 't
licht te stellen, met die wereldberoemde monumenten der
toonkunst : Franciscus, Godelieve ! Tinel is een christelijk kunstenaar en in de geschiedenis der gewijde muziek, waarin de
Muziekschool van Mechelen eene eereplaats inneemt, straalt
zijn karakter en zijn wezen, scherp geteekend, onbevreesd,
en immer schooner, immer grootscher en altoos edeler door.
finder 's meesters talrijke werken van gewijde muziek
wil ik er in 't voorbijgaan, na verscheidene gezangen en
mottetten, eenige van bijzondere waarde opsommen : zijne
Te Deums, geschreven 't eene rond 1883, en 't ander verleden
Stemmen onzer Eeuw en andere tijdschriften wijdden
jaar,
verder eene
uitvoerige besprekingen aan dit Te Deum,
mis voor vijfstemmig a capella-koor, door Dr Max Siffert
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als volgt beoordeeld : « Dat is echte kerkmuziek, en zulke
meesters in 't yak mogen de Protestanten aan de Katholieke
Kerk benijden », eindelijk een te zelden vermelde en allerprachtigste orgel-sonate, schitterend in opzicht van sprekende kracht, en, vergeleken bij geheel de moderne orgelmuziek, van hooge beteekenis.
Het inzicht der stichters, zegden wij, heeft hij nageleefd : meer nog, hij heeft het veredeld. De schatten zijner
wonderbare talenten deelde hij der school uit, en prentte
eenen heiligen eerbied en een hoogwaardeeren van hunne
tending, zijnen leerlingen diep in 't hart. Het programma
ook heeft hij breed ontwikkeld ik geef hier eenige korte inlichtingen over de vereischte bekwaamheid der leerlingen op.
Zij alleen die een diploma behaald hebben worden als
voldoend geoefende orgelisten of kapelmeesters aangezien.
De diploma's worden verdeeld in die van eersten, tweeden
en derden rang, en elke rang telt insgelijks drie graden :
onderscheiding, groote onderscheiding en grootste onderscheiding. Om een diploma te behalen moet men ten minste
drie jaren de lessen in de school gevolgd hebben, het diploma van tweeden rang vereischt dus vier jaren, en dat van
eersten rang ten minste vijf jaren onderwijs. Geenen leerling
wordt een uitgangsdiploma afgeleverd, alvorens hij een
ernstig examen hebbe afgelegd.
Tot het bekomen van een diploma van derden rang
wordt het volgende vereischt :
I. Geschreven werk :
a) Compositie van gemengd contrapunt in 4 stemmen,
de cantus firmus op staanden voet opgelegd, te plaatsen
achtervolgens aan den sopraan, alto, tenor, bas.
b) Harmonisatie met toonverzetting van een Gregoriaansche melodie, op staanden voet door de jury aan te
duiden.
c) Antwoorden op vragen over het uitvoeren van Gregoriaanschen zang.
d) Vertaling uit en in het Latijn.
e) Antwoorden op vragen aangaande de kerkplechtigheden.
J) Antwoorden op vragen over den godsdienst.
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II. Afgezonderd. Op het orgel :
a) Voorspelen op Gregoriaansche zangen, op staanden
voet aangeduid.
b) Begeleiding van Gregoriaansche gezangen, op staanden voet aangeduid.
c) Uitvoering van een choraal in gemengd contrapunt
met verplichtend pedaal, de melodie to plaatsen aan den
sopraan.
Voor de diploma's van tweeden rang wordt, buiten de
daareven vermelde kundigheden vooral het opstellen van
liturgische koren gevorderd, op ter plaats aangeduide teksten;
buitendien vergt men voor een eerste diploma de compositie
van eene vocale fuga op een ter plaats aangeduiden tekst.
III. In 't openbaar, wordt voor de drie diploma's vereischt :
a) Uitvoering van een acht dagen op voorhand aangeduid orgelstuk.
b) Lezing op zicht van een orgelstuk met verplichtend
pedaal.
c) Uitvoering van een orgelstuk gekozen in het repertorium van den leerling en op staanden voet aangeduid.
d) Uitvoering van een kiavierstuk gekozen in het repertorium van een leerling en op staanden voet aangeduid.
Wie de verschillende punten van dit opgegeven
programma wikt, twijfelt geenszins aan de bekwaamheid
der leerlingen. Ook moeten zij voor de orgelisten onzer
Conservatoriums niet onderdoen. Meermaals zijn de orgelisten, die op onze Muziekscholen de eerste prijzen wegdraeen, loutere virtuozen, instrumentisten zonder bewustzijn
hunner bestemming, zonder rijpe kennis van den Gregoriaanschen zang, zonder klare opvatting van waren kerkelijken orgelstiji en zelfs van gewijde muziek. De leerlingen
der Lemmensschool integendeel ontvangen een zuiver beroepsonderwijs en worden waarlijk tot kerkorgelisten. opgeleid. Dit wekke geen twijfel aangaande hunne virtuositeit
de grootste en moeilijkste werken van J. Sebastiaan Bach,
van Guilmant, Rheinberger, Widor worden daar, zoowel
als op onze Conservatoriums, uitgevoerd, — ja met brio
voorgedragen. Niettegenstaande eene zekere antipathie welke
de leerlingen van Mechelen tegenover die onzer Muziek-
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scholen te onderstaan hebben, bekleeden velen onder hen
in Belgie, en in den vreemde, de eervolste plaatsen en
wordt hun de toegang onzer cathedralen en tot zelfs
het professoraat bij onze Conservatoriums niet geweigerd.
Ten bewijze geef ik hier volgende namen op : de beer
Alf. De Smet, leeraar aan het Conservatorium te Brussel;
de heer Alois De Smet, leeraar aan de Lemmensschool te
Mechelen ; de heer De Groote, orgelist der hoofdkerk te
Gent ; de heer Petit, orgelist der hoofdkerk te Oostende ; de
beer Lechien, orgelist en leeraar te Brussel ; de heer Bellens,
orgelist te Limerich (Ierland); de heer De Meulemeester,
orgelist en leeraar te Belfast (Ierland). Rijpe vruchten van
het wonderbare graantje, door kanunnik Van Damme en
Lemmens eenen vruchtbaren grond toevertrouvvd, — en
hoog en machtig tot eenen stevig gewortelden en breed
uitgetakten boom opgeschoten !
Die meesters, die met hart en ziel aan de school verknochte kunstenaars, die vastberaden en daadvaardige, allertrouwste strevers naar het hooge wit van het gesticht, en
bijgevolg naar doeltreffende hervorming van Kerkmuziek in
Belgie, die heeren De Smet en De Puydt mogen naast Tinel
gehuldigd worden door de School, om hunne toewijding en
hunne onberekenbare diensten.
En alvoorens ik, na dit verslag, de pen neerlegge, aanschouw ik nog eens, met warme bewondering, dat geniale
hoofd dat daar in lichtprent aan den wand hangt, Tinel,
die in zijne ziel een zoo hoog ideaal ronddroeg en het met
kloeke hand werkelijk kon doordrijven tot verheerlijking
van Kunst en Kerk...
J. V. N.

4 .0 LETTERKUNDIGE KRONIEK di ...
HENRY BORDEAUX is in Frankrijk een van de zeer bedrijvige
jongeren. Daar is hij nu weer met een lijvig roman : Les Roque-

villard.

't Is een oude, deftige, katholieke familie uit Savooie, de eer
en de roem van de streek.
Maurice, de zoon, heeft zijn studies in de Rechten voltooid
en gaat nu op 't kantoor van notaris Frasne geduldig afwachten
wat de toekomst brengen zal. Zijn vrije tijd wordt zijn ongeluk.
Hij minnekoost met de vrouw van zijn patroon en 't komt zoover
dat de nieuwe drag-er van den oud-reinen Savooischen familietrots
met Mevr. Frasne er van door trekt.
Mevrouw heeft geld op zak voor de reis naar Italie, naar
't geluksland : honderd duizend frank. Dat is haar vroegere
bruidschat, maakt ze Maurice wijs. Daar is eigenlijk niets van
aan : 't is de som haar bij huwelijkscontract door haar man
toegewezen. 't Is nog voile honingsmaand als Maurice verneemt
dat hij door notaris Frasne van diefstal wordt beschuldigd,en dat
hij door 't gerecht is verwezen tot een jaar gevang. Dadelijk
verlaat Maurice zijn minnares, hij levert zichzelven over, en
kruipt het kot in...
Maar vader Roquevillard is nog daar. Hij doet een nieuw
proces instellen en bepleit de onschuld van zijn zoon. 't Is hem
niet genoeg to bewijzen dat Maurice niet gestolen heeft, hij
beweert dat Maurice onmogelijk een dief kan zijn.
Al de Roquevillard's waren toonbeelden van christelijke
deugd. Bet-overgrootvader of zoo iets was burgemeester en bleef
tijdens een besmettelijke ziekte pal als een paal op zijn post: hij is
ervan gestorven. Grootvader heeft zoo gewetensvol de provinciefinancies beheerd dat hij op gevaar van zijn eigen kas ze uit
dreigenden ondergang tot welstand heeft gebracht. De jury
brengt in dat zulke oud-testamentische verhalen hier niemendal
komen doen. Dan krijgt Roquevillard frisscher bewijzen uit zijn
tesch. De zuster van Maurice is ziekendienster in 't gasthuis te
Salgoen, zijn broeder Hubert is gestorven in den dienst voor zijn
land, en zoo nog veel andere voorbeelden, die naar 't oordeel van
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den ouden Roquevillard luide roepen : Maurice kan geen dief
zijn !
Maurice komt vrij omdat er feiten zijn die de jury overtuigen
dat hij niet heeft gestolen, maar vader blijft meenen dat hij zijn
zoon door 't uitstallen der familie-tradities heeft gered.
Hij neemt Maurice mee... eerst naar 't kerkhof, waar de
voorvaderen rusten... Maurice valt op zijn knieen, smeekt om
vergiffenis en zweert eeuwige trouw aan de overleveringen van
den huiselijken aard.
Schrijversg-aven genoeg in dezen roman. Bordeaux' lieftengere kunst van vroeger is nu zelfs kloeker geworden. Vader
Roquevillard, met zijn traditie-manie, met zijn rassentrots en
zijn blind vertrouwen. in 't « schalten and walten » van den
alouden familieg-eest ; die oude Roquevillard is een prachtfiguur
— en veruit de beste schepping van 't boek.
Maar die thesis... die thesis van erfelijkheid en voorbestemming door bloedverwantschap, dat nieuwe droombeeld van.
Fransch-katholieke phantasterij; 't is niet alleen een mag-er kunstidee, maar ook een door en door wijsg-eerig- valsche opvatting.
Met zoo'n stelling, valt aile individueele verantwoordelijkheid weg. 1k mag doen wat ik wil, zondigen kan ik niet, omdat
mijn vader een man was van eer en omdat mijn moeder een
engel is. Maar val ik toch, word ik een openbare ergernis, voor
mij zelven kan 't nog altijd Been kwaad ; als ik maar in de
tradities van mijn familie geloof, dan zweeft de geest van mijn
voorgeslacht als een vaste verlossing rondom
Die stelling is dan voor Bordeaux eigenlijk maar jets uitwendigs nog : ze is de koker, waarin de adelbrief steekt van 't Fransch
katholiek-zijn. We halen er dien uit en we lezen : Maak het u
in uw denkleven niet lastig, doe wat uw ouders deden, geloof
wat zij geloofden, « prenez rang dans la chalne, communiez
avec votre race », handel zoo, niet zoozeer in naam van de
waarheid, maar uit liefde voor uw geslacht. Uw familie was
katholiek, blijf gij het ook ; al hadt ge geen andere reden, deze
hebt gij toch altijd : uw ouders dachten en deden ook zoo.
En wat maakt zoo'n theorie van ons aller voorouders die
eens heidenen waren en christenen werden? De stakkers meenden
hun ziel te redden met de traditie of te zweren, maar naar de
nieuwe Fransche leer zijn ze er lekker aan toe !
Welnu, wij protesteeren tegen dat katholicisme van laisser
faire, laissey alley , tegen die tsaren-autocratie van den slenter. De
godsdienst wordt nooit een laffe vorm van traditionalistische
gemakzucht, een knikke-dutje op maat van gansch een yolk.
't Geloof is een gratie, ja, maar ook een deugd, en deug-,d wordt
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het enkel als het is de kroon op 't werk van vrijen wil en vrij
verstand. Een redelijk schepsel Gods, een eerlijk man bezigt zijn
geest en zijn hart, hem gegeven door God, om zijn overtuiging
te inaken, om de waarheid te zoeken, en ze na blijde vinding te
belijden, te huldigen, te verdedigen totterdood.
Dat is 't geloof dat leeft, dat bidt, dat strijdt en vruchtbaar
is in daden.
Dat kan ook in hun diepste overtuiging 't geloof zijn van
Brunetiere, Bourget, Barres, Bordeaux... Maar 't geen die vier
groote B's nu sedert jaren verzinnen in al de spitsvondigheid van
hun fijnen geest, 't geen ze nu doen om 't katholicisme te doen
passen in 't vlottende raam van de Fransche grilligheid, de overleveringscultus waarmee ze 't Fransche yolk willen overtuigen
dat het onwetens en onwillens toch nog katholiek is gebleven,
dat nieuwmodisch traditionalisme, een mengelmoes van 7 deelen
predestinatie en 3 deelen reversibiliteit — ik weet niet in hoeverre dit alles vruchtbaar en duurzaam kan zijn, en in hoeverre
zoo'n apostelschap met de gratie des hemels zal worden bedauwd.

« Wellicht vertel ik u eenmaal meer van den kleinen Johannes, dock op een sprookje zal het dan niet meer gelijken : met
zoo'n « tot wederziens » nam Fr. van Eeden vOor twintig jaar
afscheid van zijn lezers. Sedert gaf hij ons van alles verzen en
proza, romans, tooneelstukken, studies, veel schoons en veel
leelijks ook. Hij kwam of met allerhande verrassende dingen,
maar 't eerst beloofde, waar zijn liefste lezers zoo naar snakten,
dat bleef uit....
Nu hebben we 't eindelijk... (I) En 't is eigenlijk niet wat we
op zijn woord hadden verwacht : want het gelijkt wet op een
sprookje. Dat is gelukkig, want dingen in den aard van « de
Koele Meren des Doods » daarvoor bedanken wij, boor
We wisten dus van den kleinen Johannes dat hij met zijn
begeleider Windekind den killen nachtwind tegemoet was gegaan, « den zwaren weg naar de groote, duistere stad, waar de
menschheid was en haar weedom. » We wisten dat hij tot de
wereld was weergekeerd, gelaten in zijn lot.
Maar Windekind is nu weg, en daar hij 't zonder geleider
niet aandurft heeft hij zijn handje gelegd in Markus' hand, die
met hem nu ronddoolt onder de menschen.
(1) De Kleine Johannes. II e deel, door Fred. van Eeden. Amst.,
W. Versluys, en Antw., de Nederlandsche Boekhandel 1905.
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Wie die Markus is dat weet Johannes niet, hij gevoelt enkel
dat het is « een goede, goede man ». Hij Wilde hem « vader »
heeten. Maar Markus heeft seffens geantwoord : « Niet vader,
Johannes. Wij hebben beiden een Vader. Broeder moet gij mij
noemen. » En trek voor trek, uit al wat Markus, de acme scharesliep, nu doet en spreekt, groeit het beeld van een volmaakt
mensch, dien we graag Boeddha mochten heeten, maar die dan
eenmaal op het kermisplein en een andermaal in den tempel
zoo'n hoog-e wijsheid laat komen uit zijn mond, dat we in dien
Markus geen mensch meer erkennen, en vermoeden met heiligontzag dat hij Christus zelf zou kunnen wezen. Of de schrijver
dat zoo heeft bedoeld weet ik niet. Maar dit getuig ik luid : Nooit
had ik gedacht dat hij die de triestige Hedwig de Fontayne als
medicus naging, vi.og tot zoo'n schepping in staat zou wezen, dat
hij nog zou vinden in zich zooveel edels en zooveel reins en hoogs
als er noodig is om dien Markus te maken.
Markus brengt Johannes bij Marjon, het meisje van 't
« spul »,dat allerhande kunsten kan, paardrijden en door hoepels
springen en met borden goochelen, en zingen en citherspelen
ook. In dat leven met zijn nare stanken » zullen die twee maik ander reinhouden, want Markus' oog waakt over hen en zijn
hand heeft hen gezegend.
Maar dat maakt de zaak van de gewone menschen, en ook
van Johannes' tante niet, een zeer nette dame, die haar neefje
door de politie doet opeischen. Marjon schreide, Johannes niet.
Hij was op dat oogenblik weer zoo'n zwak jongetje, hij moest
nog zooveel sterker worden. Maar hij beloofde toch Marion niet
te vergeten.
En, waarlijk, hij vergat ze niet. Het was bij tante Serena
zoo zeemzoetig-opperbest, zoo net in de puntjes knuffelig
korrekt, zoo nec plus ultra Hollandsch-Calvinistisch kwezels
ideaal, da je 't op den duur naar alle duvels verdommen moest...
Gelukkig dat Jo, ter verpoozing, nog een bezoekje van zijn
ouden vriend Wistik kreeg... Maar ten slotte liep hij toch de
gaten uit, terug naar Markus en Marjon...
En nu beginnen de zwerftochten van de beide kleinen en
hun ineengroeiend menschworden, met hun saamgevlochten
schoone zielen : die van Jo droomend en dichtend, die van
Marjon zingend en musiceerend. En de menschen, die in de
« kurorten » en in de Rijnhotels luieren,luisteren soms een oogenblikje naar die kleinen en geven hun weleens een penningske
om eten te koopen...
Toch wordt Johannes weer eenmaal den drang naar Wistik
te sterk. Hij laat Marjon alleen en klimt de bergen op : aan de
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hand van « 't mannetje met zijn roode mutsje woont hij de
begrafenis bij van Pan... Maar aan al de heilige geheimen van
de natuur heeft zijn zoekende ziel niet genoeg. Weer zal hij gaan
naar Marjon...
Dat is voor 't derde deel van « de kleine Johannes ».Daarop
zullen we gelukkig geen twintig jaar moeten wachten. 't Komt uit
in Verweij's « Beweging » en eerlang krijgen we 't in boekvorm.
Uit dezen tweeden kleinen Johannes willen we vooral onthouden bet beeld van Markus, onder de getuigenissen voor van
Eeden's scheppingskracht een van de schoonste mee. Dominee
Kraalboom mogen we ook niet vergeten : 't is een kostelijke
dubbelganger van Ibsen's predikant uit « de Steunpilaren der
Maatschappij D . Tusschen sommige tooneelen van 't Noorsche
stuk en 't huisje van tante Serena zijn overigens ikvel meer punten
van vergelijking te vinden ; en 't is geen schrale lof als we mogen
zeggen dat die vergelijking doorgaans niet uitkomt in van Eeden's
nadeel.
Dan bliift ook nog te bewonderen het prachtig stijlstuk :
Pan's begrafenis.
Waar de tweede kleine Johannes een sprookje wil zijn in
den nauweren zin, loopt het nu wel eens Mi.3. De beddekwast
die een leeuwenstaart wordt 't wil er niet meer in : we schudden ons hoofd, en dat deden we geen enkelen keer toen we den
eersten kleinen Johannes lazen. Maar... 't is niet van Eeden's
schuld dat hij nu zooveel ouder geworden is.
Mogelijk is hij zelf over die laatste twintig jaren zeer goed
in zijn schik : ze gaven hem immers den tijd om zooveel wijzer,
zooveel geleerder. zooveel verstandiger te worden ! Maar dit zal
hij, hopen we, wel willen bekennen : Geen tweemaal in zijn
leven schrijft men een boekje als dien eersten kleinen Johannes,
waar de lieve naiefheid der jonge fantasie de droom-symbolen
al spelende vastlegt in treffend-ware werkelijkheid. Die gave
gaat weg als haar vergrauwt en als de rimpels komen...
Daarom geef ik al 't geen die lieve sprookjes-verteller van
Windekind nu nog uit zijn wonderhoren schudden kan gaarne
cadeau voor wat ik boven reeds loofde en ook voor dit enkel
vers, dat de kleine Johannes II tot een der waarachtigste dichters
adelt van onzen tijd, en dat wellicht de bekentenis, waarover
daareven, bevat :
Ach roode geranium wel-vertrouwd,
Ach lieve lobelia blauw,
Waarom of gij mij toch zoo droevig beschouwt,
Voor wien draagt uw gezicht, in 't morgenlicht,
die schittertranen van dauw ?
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Ach weet je dan nog van den ouden tijd,
toen de teedere nachtegaal zong ;
toen de elven dansten op 't mostapijt,
en het maanlicht zoo stil, en de hemel zoo wijd
en de wereld zoo vreemd en zoo jong.
Ach roode geranium wel-vertrouwd,
ach lieve lobelia blauw,
de zon is verdonkerd, de lucht is vergrauwd,
de nachtwind wordt kil en de wereld oud
en de herfst komt zoo gauw, zoo gauw.
***

De opportunistische Fransche tijdschriften branden hun wierook voor Clemenceau dat de geur in de neus slaat tot hier.
La Revue dithyrambeert zijn leven met oor-verscheurende
grosse-caisse-slagen.
Kleinere periodieken bedienen hem zoo zoeterig dat de man
er best een suikerziekte uit halen kan.
Van alle eerbiedigt de Mercure de France zichzelf nog het
meest. Die geeft over hem kalm en deftig zeer wetens-vvaardige
dingen. 't Artikel heet : Les Idees philosofilliques de M. Clemenceau.
De wijsbegeerte van den dokter-politicus, — die in een benedictijner-studie van vier jaar lang- als liefhebber de groote boeken
van 't menschdom heeft doorgemaakt — is een philosophie van
trots en ironie, van christenhaat en geloof in den u grooten Pan )N
maar ook van rusteloozen arbeid om 't genot van den arbeid zelf.
Twee brokken uit zijn denkwijze :
L'homme sain accepte le monde avec ses conditions d'existence, auxquelles nul ne peut se soustraire, et, depensant toutes
ses energies dans l'action, au lieu de medire de la vie, la fait
meilleure et plus belle en prodiguant autour de lui tout ce
qu'il peut de lui-meme... Vivre pour se garden, c'est bien vivre
pour se donner, c'est mieux. Toute jouissance parfaite est de repandre de soi, de rentrer par des communions de toute heure
dans le Pan universel dont l'evolution ne nous a separes que
pour le faire par nous plus grand et meilleur... Des lors, quel
autre emploi de nous-memes que d'organiser les felicites superieures de l'étre, de les multiplier, de les accroitre par un developpement touj ours plus grand des energies humaines au profit de
l'harmonieuse evolution oil s'accomplit l'univers ? Vivre c'est esperer, c'est vouloir, c'est agir. Nous sommes par l'action. Par
l'action, nous continuerons d'etre au dela de la mort. Le besoin
de l'action, de la vie pour l'action, voila ce qui eclaire notre vie
obscure, ce qui nous pousse, le cceur ardent, aux realisations
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d'avenir, ce qui nous meut dans la joie de faire, ce qui nous conduit noblement dans la paix reposante, dans la victoire ou la defaite, sans regrets de la vie vecue. Pan nous commande, it faut
agir. L'action est le principe, Faction est le moyen, Faction est
le but... »
Niemand zal aan die levensopvatting grootheid en grootschheid ontzeggen.
Maar dit neemt niet weg dat het land van libertê, egalité,
fraternite, nu tot een van zijn leiders heeft verkozen iemand die
over 't christendom 't volgende denkt, en in zijn dadendrift er
naar handelt :
« Humainement et socialement, it n'y a pas de conception
plus fausse que la conception chretienne.
a Le vagabond de Galilee, le reveur a l'extatique sourire a
chasse le dieu grec... Quand it surgit de toute sa puissance,
l'enorme faucheur de toute vie mentale ne pouvait que dechainer
la mort dans le champ d'exuberante floraison ou s'epanouit, sans
revelation d'en haut, l'humanite divinisee de l'Hellade...
» Par l'implacable destruction de la pensee hellenique, reputee demoniaque en ses multiples formes, l'Eglise preludait logiquement aux btchers qui devaient consumer tant de livres, sans
reussir a tuer l'homme pensant. »
***

Sedert bier over Fogazzaro's Ii Santo werd gesproken heeft
de man het met zijn jongste werk voor de Congretatie van den
Index te verantwoorden gehad : en 11 Santo werd op de lijst der
verboden boeken gezet.
Pas eenige dagen voor de uitspraak had de beminnelijke
schrijver, die zoo te goeder trouw in dwaling was, eenige bladzijden uit den a Heilige » voorgelezen te Rome, o.m. het fragment
waar hij 't klooster beschrijft met zijn zwijgend biddende spreuk
« silentium », en veel bewondering had hij genoten... Pas kwam
hij thuis, toen de tijding van den Index hem trof. Een van dezen
die hem te Rome 't meest hadden toegejuicht wilde weten hoe
Fogazzaro de bestraffing verdroeg en veroorloofde zich hem te
vragen wat hij nu dacht te doen. Per spoedbericht ontving de
nieuwgierige van den veroordeelde, die ondertusschen veel had
gebeden, het enkele woord : silentium ».
Eenige dagen later deelden de nieuwsbladen 't officieele
bericht mee van Fogazzaro's onderwerping.
Een Duitsche kunstbroeder wilde uit schrijvers mond omstandigen uitleg hooren : Hij kreeg wat hier volgt : Toen ik
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de veroordeeling van den Index vernam heb ik me seffens
afgevraagd wat mijn « Heilige » in dezelfde omstandigheden zou
hebben gedaan. Ongetwijfeld had hij zich als getrouw katholiek,
zonder tegenzin en zonder klacht onderworpen. Zooniet, was hij
nimmer geweest het geesteskind naar mijn hart.
« De schrijver van Il Santo mocht zich niet anders gedragen
dan zijn held het zou hebben gedaan ; die schrijver heeft immers
de eerzucht to zijn « een natuur die zich openbaart in zijn werken )). Ik en Benedetto moeten een en dezelfde wezen, ook in
dit voorval.

In den loop van Maart is MORITZ HEYNE g-estorven, de beroemde Gottinger-professor. 't Was een der grootste philologer
van 't philologen-land bij uitnemendheid. Eerst was hij werkzaam op 't gebied der beschavingsgeschiedenis, en schreef hi;
Bucher deutscher Hausalterizimer. Later werd hij meer op de teksten
verliefd en gaf uit : Beowulf, Heliand, Ulfilas, die alideutsch-lateinischen St ielinannsgedichte.
Heyne was buitenlandsch eerelid van de Kon. VI. Academie.
— Spanje heeft onlangs een zijner beste romanschrijvers
verloren : J. M. PEREDA. Hij was van 183 4 , werd ingenieur,
maar bemoeide zich een wijl met politiek, en werd, vOor den
tweeden. burgeroorlog, als Carlist in de Cortes verkozen. Hij
werd algauw de kamerknoeierijen beu, en sedert 186o wijdde hij
zijn leven deels aan de nijverheid en deels aan de letteren.
Zijn romans spelen bijna alle la Montana », in de omstreken van Santander. Onder zijn beste worden aangehaald : Tiros
transhutnantes (1877), El Sabor della tierruca (1882), Sotileza (1885),
La Puchera (1889) en PeCias arriba (1895).
Pereda mocht zich nevens GaldOs en Valera vermeien in
Europeeschen roem. 't Is een ongeevenaard Spaansch zedenschilder.
Bij 't onder pers gaan van deze kroniek lezen we ook in
de bladen IBSEN 'S dood. Over hem in 't volgend nummer een
artikel.
J. P.
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ONTWIKKELINGSLEER.

In 't Biologisches Centralblatt (Bd. xxv, n. 7) g-eeft Dokter R.
GoLDscHmmr,leeraar te Miinchen,de beschrijving van eene hoogst
belangrijke vondst, welke hij deed in de schatten, zegt hij, der
Duitsche Tiefseeexpedition. 't Geldt een reeds jaren aangestipte
diervorm, waarvan men tot nog toe niet gelukt was een welbewaard specimen in handen te krijgen. Reeds in 1889 beschreef Dr Gunther van Freiburg eenigszins eenen nieuwen
Acranier, de Branchiostoma pelagicum volgens de beruchte
Challenger expeditie, de eerste mag men zeggen die een beslist
wetenschappelijk onderzoek der zee ondernam. Sedert hebben
Gill, in 1859, Cooper en Tattersal, in 1903, Parke in 1904, verschillende daaraan verwante exemplaren opgevischt.
Nu is het aan de Duitsche expeditie op de Valdivia gelukt
26 welbewaarde exernplaren van nieuwe acraniêrs te bemachtigen. 't Is 't onderzoek daarvan dat Dr Goldschmidt ons voorbrengt.Daardoor wordt de klasse der Acraniers, die tot hier maar
eene enkele welbekende species bevatte, verrijkt tot vier vaste
species.
't Belang van die aanwinst spruit eerst uit de gansch bijzondere plaats der Acraniers in de dierenrij. En nu nog het meest
uit de vergelijking der nieuwgevonden species met den reeds
oudbekenden Branchiastoma lanceolatum of lancetvischj e.'t Lancetvischje, tot hier de eenige vertegenwoordiger der klas, is
als 't laagste der Chordaten, dat is der dieren die in den rug
een bijzonder geraamteweefsel bezitten, aanzien.
Alzoo is het voor de evolutionisten de gansch aangeduide
voorvader der hoogere chordaten, en in 't bijzonder dus ook der
zoogdieren. 't Wonderste van al is 't volstrekt gemis aan symetrie, in de ontwikkeling van Branchiostoma. Zoo ontstaat, onder
andere, de mond zijner larve op de linkerzijde en 't darmkanaal,
waar hij in uitkomt, ligt ruggewaarts eenigszins rechts. Het is,
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slechts later dat die mond naar de buikmiddellijn schuift en 't
darmkanaal meer ruggewaarts, zoodat het volmaakt individu
voor die punten niets meer van zijne oorspronkelijke asymetrie
vertoont.
Zoo ook bezit 't lancetvischje langs weerskanten van 't darmkanaal, dat tevens als ademkanaal kan betiteld worden, een
zeker getal ademspleten die 't kanaal met de buitenwereld in
gemeenschap stellen en dienen om 't ademwater door te laten.
Die ademspleten zijn overigens een kenmerk der chordaten.
Er verschijnt eerst maar eene rij dier spleten en nog wel op
de middellijn der buikzijde, daarna schuift zij wat rechts op.
Alsdan verschijnt de tweede rij spleten tusschen de eerste en
den rug. 't Is na dat all es maar dat de twee rij en spleten
links naar onder draaien, zoodanig dat de onderste rij terug,
naar 't midden schuift, ja zelfs de middellijn overschrijdt, en
links gaat leggen. De rechte rij daalt wat, maar blijft langs dien
kant. Zoo worden nogmaals de twee kanten van het volkomen
individu gelijk.
Nu bij de nieuwgevonden species, die men Amphioxides
heet, vindt men maar eene enkele rij ademspleten en dat op de
onderste middellijn. Zoo ligt ook de mond links en de darmgoot
even wat rechts.
Daarenboven mist zij twee lappen die bij Branchiostoma
lanceolatum rond de ademspleet een ademruimte omvatten die
deze beschut. En inderdaad ontstaat die ademkamer slechts heel
laat in de ontwikkeling van 't lancetvischje. Hetzelfde geldt
voor de voelers op de lippen, die bij Amphioxedes niet te
vinden zijn.
Integendeel bestaat bij Amphioxedes een pracoraal orgaan,
dat Branchiostoma maar in den loop der ontwikkeling bezit, en
dat later verdwijnt.
Vele andere bijzonderheden zou men zoo nog kunnen aanhalen. Men kan ze alle samenvatten in twee woorden : De
Amphioxedes' zijn onvolkomen Branchiostoma's, maar zij zijn
rijp en bezitten dus ontwikkelde zaadklieren. De Branchiostoma's
vertoonen zich dus als verder ontwikkeld dan de Amphioxedes.
Men kan licht begrijpen Welke gevolgen uit zulke feiten
getrokken worden ten gunste der evolutie-leer. En 't is omdat
dit nieuw felt zoo een wonder daglicht werpt op de ontwikkelingsgeschiedenis der dienen, dat het dient aangehaald te worden.
't Is om zulke verschijnselen uit te leggen dat de evolutie-leer
verzonnen werd, en zij schijnt inderdaad eenigen uitleg te vinden
waar men zonder haar met een eenvoudig vraagteeken zou
moeten antwoorden. Feiten eischen uitleg : zoo valt er misschien
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te zien of er niets aanneembaar is in de evolutie, vooreerst als
eenvoudig en gemakkelijlier samenvatten, en verder als wijsgeerig stelsel.
In dien zin verscheen bijvoorbeeld een boekje van Doctor
R. GUNTER, van Freiburg, in de Hillgers Volksbiicher : Die Entwickelung der Tierwelt. Maar de schrijver is effenaf materialist :
« Die lebende Substanz, besluit hij, ist ein Teil der Erdmaterie,
sie hat sich aus dieser durch a Urzeugung » gebildet ». Voor zoo
een man zijn dus de causae secundae voldoende om alle ontstaan
uit te leggen. Hij schijnt met de causa sufficiens niet bekend te
zijn. In 't begin wijst hij ook aan hoe de wind naar evolutie staat,
zelfs een Jezuiet, Pater Wasmann, experimenteert op dat gebied, en zoo jets acht hij een teeken des tijds.
Over dit werk van Pater WASMANN weze het genoeg de
beoordeeling van Pater VAN MIERLO te lezen, hierin verschenen
een paar nummers vroeger, onder den titel : De Hedendaagsche
Toestand der Evolutieleer. Hetzelfde dient gezegd over het werk
van DE VRIESE, uit Amsterdam : Species and V arities : Their origin
by Mutation.
Pater Van Mierlo, na eene fijne ontleding der proefnemingen, geeft een afdoenden uitleg met zijne s schommelvariatie ».
Ook is 't niet te denken dat van wege de rechtstreeksche
bewijzen veel te verwachten is voor de oplossing van 't vraagstuk. De tijd is te beperkt voor zulke proeven.
De onrechtstreeksche bewijzen uit wezensontwikkeling, vergelijkende ontleedkunde en paleontologie schijnen meer te zullen
opleveren. Pater Van Mierlo behandelt die ook in een boekje,
uitgegeven in de Vlaamsche Hoogeschool-uitbreiding- : Tegen de
Ontwikkelingsleer. Hij schijnt minder te slagen in het afbreken
der aangehaalde feiten. Misschien zegt ieder feit in 't bijzonder
niets of weinig, geen enkel zal zeker ooit de theorie bewijzen ;
zelfs de reeks feiten, waarover de wetenschap nu beschikt, kan
men niet vergelijken met eene ongeschonden telegraaflijn : de
draden zijn weg, maar de palen zijn hier en daar gebleven
en toonen aan Welke de richting der lijn omtrent geweest is
en hoe de twee uiteinden verbonden waren.
Wat er ook van zij, al neemt men al die feiten en hunne
aaneenschakeling door evolutie aan, dan is men nog verre van
Darwinisme of Lamarckisme, enz. Die zijn zeker mis. Zoo er
waarlijk overgang is van een wezen tot een ander dat essentieel
verschilt, dan moet de bevredigende uitslag van dien overgang
gezocht worden, en dat doen de evolutiestelsels niet. En
't ware misschien wel te wenschen dat Pater Van Mierlo in zijn
volgend, aangekondigd, schrijven eens deed zien hoezeer ge-
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wone evolutionisten van grondige wijsgeeren verschillen, met
aan te toonen wat waarlijk als causa sufficiens van zulken overgang zou kunnen aangenomen worden.
CELLENKUNDE.

De Cellule geeft ons het eerste deel van eene samenvattende
studie van hoogleeraar V. GREGROIRE over 't Reductie-problema. In
't zelfde boekdeel geeft hoogl. JANSSENS zijne bemerkingen nopens dit vraagstuk, en dat volgens eene nieuwe en geheel andere
methode. Zij besluiten in denzelfden zin als de vroegere. Dit is
rnisschien de gelegenheicl om een woordje te reppen over
reductie. Ziehier waarin dit bestaat. Als eene cel door verdeeling
twee dochtercellen voortbrengt, bevat de kern van ieder dier
dochtercellen even zooveel chromosomen als de moederkern.Die
gefigureerde en kleurvattende lichaampjes zijn alzoo in even
groot getal in alle cellen die eene gemeenzame afstamming hebben
en iedere soort heeft haar vast getal. Bij de deeling splitst iedere
chronosoom zich in gansch zijne lengte, zoodat iedere dochterkern zoo eene helft te beurt valt.
Na twee achtereen volgende celdeelingen, die onmiddellijk
't gereedinaken der zaadcel voorafgaan, constateert men integendeel dat die vier daaruit voortkomende dochtercellen ieder maar
de helft van 't gewoon getal chromosomen in hunnen kern
bevatten. Een dier twee deeling-en is eene reductiedeeling
geweest. Gregroire onderzoekt welke celdeeling, de eerste of de
tweede, reductief is, en hij besluit. na onderzoek van alle aanstippingen over 't vraagstuk verschenen, dat men over 't algemeen moet aannemen dat de reductie door de eerste dier twee
celdeelingen voltrokken. wordt.
Hoe gebeurt nu die reductie ? dat zal 't tweede deel van de
studie behandelen.
Het antwoord op die vraag luidt ten andere meer en meer
gelijkstemmig sedert de werken van von Winiwarter. (Recherches sur l'ovog,r enese et l'organogenese de l'ovaire des mammiféres, Arch. de Biol. t. iv). van Berghs. (La formation des
chromosomes heterohypiques dans le sporag-enése vègetale. La
cell. T. xxi. fasc. 1 e et 2 d .) enz.
Dees is ingevolge 't mecanismus der reductie : Eenigen tijd
voor de reductiedeeling, kleven de moederchromosomen twee
en twee samen. Alzoo in de volgende kerndeeling bij 't splitsen
der chromosomen, met twee halve chromosomen gescheiden
worden, maar twee heele, waarvan iedere dochterkern er eenen
krijgt.

6o4.

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

von Winiwarter en Berghs, staven dien uitleg omdat zij om
zoo te zeggen, 't gelijk loopen en 't aaneenkleven der chromosomen vaststellen.
Janssens (Evolution des auxocytes males du Batrachoceps
attenuatus. La cell. T. xxix 2d fasc.) bewijst hetzelfde op eene
geheel andere wijze Hij meet de kern en de chromosomen op
verschillende tijdstippen en berekent hunne omvang en massa.
De uitkomst der berekening kan slechts door 't aaneenkleven
uitgelegd worden.
Alzoo vindt dit buitengewoon feit der reductie eindelijk
zijnen uitleg.
't Doel der reductie valt nu niet te bespreken ; 't zij ons
genoeg te zeggen dat zoo twee zaadcellen van verschillend
geslacht, zullen samen kleven — de bevruchting — en zoo
wederom eene cel en kern zullen tot stand brengen die 't gewoon
getal chromosomen bezit, en tot een nieuw wezen, aan de ouders
gelijk, zal ontwikkelen.
Dr VAN MOLLS.
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BIEKORF, Grasmaand 1906.
Hoe ze wijn «toetsen» (L.De Wolf),
een zeer lieve schets.— Geleg,.enheidsverzen van Guido Gezelle.
Bloeimaand 1906. David en
Goliath op Zee (H.Callewaert): vervolg- van 't praatje over zeeschepen. — Landsonnetten (Horand). —
Zal hij road de landtonge geraken?
(Manuel Matte) : een karakteristieke bladzijde uit de Zee- en
Strandgeschieclenissen van Holger
Drachmann.
VOLKSKUNDE, Dec. 1905.
Het zout in 't volksgeloof en volksgehruik (A. De Cock) : Het zout
breekt de macht van heksen en
duivels ; het zout vrij-waart tegen
beheksing en boozen invloed ;
het zout in de volksgeneeskunde;
het zout bij onweder en brand ;
de heiligheid van het zout.— Het
wondersprookje van Bartelornees (Is.
Teirlinck). — Een Begijnenliederboekje nit de 18a eeuw (M. Sabbe).
STUDIEN. Mei 1906. De photograPhie der hemellichten (Fr. De
Bruyn) — De dramatiek van Corneille (R. De Grave) ; « Corneille's theater is een heerlijke apotheose van 's menschen vrijen
wil ». — De Simplon-tunnel (C.
W.) : een inhoudrijke bijdrage.
— Het noodige overwicht (F.Smit ) ;
een theologische pennetwist ten
gunste van 't gematigd probabilisme. — T/V at is zekerheid? (Th.
Ermens).
GROOT NEDERLAND, Mei
1906. 't Bolleken (C. Buysse) : Dit

laacste deel is wel 't best geslaag-de van Buysse's nieuwen roman.
— Herfstnacht-ruisclzing (W. F.
Gouwe), lieve verzen. Z On (H.
Teirlinck): 't Is wezenlijk al zon
`vat men ziet en voelt in deze
bladzijden. — Persoonlijkheid, ondanks den saaien titel een mooie
novelle van Samuel Goudsmit.
VLAANDEREN, Mei 1906.
Flandria Illustrata,De Dondervlage,
schilderachtige, suggereerende
verzen van Om. K. De Laey. —
V erzen (Ad. Herckens). — In de
(t V ennen (d. w. z. venen) lenteimpressies, proza van J. Dhont.
— Verzen van Lod. Ontrop en van.
K. van de Woestijne. — Breedvoerige, zeer gunstige beoordeeling door F. Toussaint-van Boelare over H.Teirlinck's Doolage.—
Frans van de Weghe's OPleiding
der Burgerij in Vlaanderen wordt
door L. Bossart in griezelementen geslagen.
DE GIDS, Mei 1906. KraakPorselein? Een sociaalpolitiek artikel over de laacste vier jaar openbaar leven in Holland (J. Limburg).— Sonnetten en Ghazelen,veel
schoons weerom van Hel. Lapidoth-Swarth. — Kunstenaarsleven,
Quêrido zet zijn roman voort,wezenlijk des Guten zuviel, zoodanig
dat het minder leesbaar en genietbaar wordt.—I sidor a Duncan :
veel waardeering voor de begaafde danseres met haar Grieksche
idealen, vanwege F. Lapidoth.—
WetenschappeWke Metaphysica . een
nieuwe uiteenzetting van G. Hey-
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mans' ideeen over physisch monisme. Reyer Anslo's Overgang
(K. Vos), namelijk van de doopsgezinde tot de katholieke Kerk.
Hartleben's Dagboek : een overzicht van het « Tagebuch » van
den onlangs gestorven Duitschen
dichter. Teyler's Museum (van
't Hoff) : de beteekenis van
geschiedkundige verzamelingen
voor natuurwetenschap en nijverheid.
DE XXe EEUW, Mei 1906.
Rembrandt's Leidsche Tijd : een
flinke bijdrage door Jan Veth,
zeer zaakrijk maar niet zoo stijlschoon als 't geen we over Rembrandt lezen onder Van Deyssel's
handteekening. Veth bespreekt
o. m. Christus in Emmaus, 7udas
die de zilverlingen terugbrengt, Jezus
onder de schriftgeleerden, Simeon in
den tempel. — Is celstraf » nog
?anger geoorloofd en gewenscht? Dr
Aletrino zet zijn studie tegen de
celstraf voort,geeft de zeer uiteenloopende oordeelvellingen van
Laurillard, Domela Nieuwenhuis, de Graaf, Franklin, Sacker,
Hugo Heim, Astor, enz. Adriaan van Oordt geeft het slot van
zijn schoon verhaal Warhold.
REVUE DES DEUX MONDES. 15 April 1906. Les Disenchanties (P. Loti). — Frederic le
Play a ?occasion de son centenaire
(A. Bechoux) : de bestrijder van
't socialismus, de stichter van de
sociale vredeschool. De groote
zorg van den staathuishoudkundige moet zijn de inrichting van
't privaat leven en de opwekking
van den familiegeest. Hij verdedigde de vrijheid van school, van,
gemeente en provincie. Litterature eslagnole: Le thedtre de Perez
Galas (Em. Martinenche) : Galdos is een tendenz- een. partijschrijver. Toch heeft hij in zijn
yak zooveel mogelijk breeden
geest gebruikt. GaldOs legt er
zich op toe de sociale psychologie van Spanje te geven in zijn romans en tooneelwerken : Spanje

lijdt, volgens hem, aan een ziekte
van den \vil. — A Fes. — La
journie de priére (***). Pensies
musicales clans la Sixtine (Cam.
Bellaigue).— Un livre de Thackeray
sur la litterature et la vie franfaises
(T. de Wyzewa).
— i Mei 1906. Les Desenchantees : Pierre Loti zet zijn vertelling voort, vol van sympathie
voor 't Mahomedaansche leven.
La I ranee clans? A frique du Nord—
Indigenes et colons (P. Leroy-Beaulieu) : een ethnisch-economische
studie over Algiers : « Ce qui parait manquer le plus a notre administration algerienne, c'est la
rapidite des decisions, si necessaire en colonisation ; elle est encore trop garrottee dans les lisiêres, les traditions meticuleuses
et soupconneuses, les formules
peu souples de l'administration
metropolitane. — Une latricienne chritienne au 5e siècle, Melanie la jeune (G. Goyau) : Ze hield
zich veel bezig met dogmastudie
en was dus lang Been volgelinge
van St-Paulus' raad, waar die
predikt « mulieres in ecclesiis taceant.» — Les Transformations de
?Agriculture, III. Les Syndicats
Agricoles (Vict. du Blet), zet de
studies voort in de R. d. 2 M. in,
1904 en i9o5 verschenen, en behandelt nu den oorsprong der
svndicaten, hun aantal in Frankrijk, hun rangschikking, hun
werking, hun sociale en moreele
zending. Un critique allemand :
Hermann Grimm (1828-Igoe) (Ed.
de Morsier), neef van Jacob
Grimm, dien Christoffel Colombus der Germaansche philologie,
en zeer verdienstelijk schrijver
o. a. van Michel Ange. — Jos. de
Maistre et son livre « du Pale )) (F.
Brunetiere), naar aanleiding van
Latreille's boek 7oseph de Maistre
et la Palaute. Een geniaal schrijver, die de Maistre, die toch
eigenlijk niet goed « boeken
maken » kon ; een zeer geleerd
man, maar die toch zekere din-
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gen,welke hij voor zijn werk grondig had moeten kennen, heel
oppervlakkig gelezen had. Brunetiere legt zijn eigen geloofsbelijdenis of in de onfeilbaarheid
van den Paus.
LA REVUE, i April Tgo6.
Ernest Renan : Caltiers de jeunesse,
toen Renan nog vaag geioovig
was. — La Chine en revolution (F.
Mury). China past zich langsom
meer de Europeesche bescha.vingaan en is bezig met zich zoo groot
en zoo sterk te maker dat het wel
eens de fantasie zou kennen krijgen een tochtje naar onze wester-.
wereld te doen met de leus : Europa aan de Aziaten — Les tykes
litteraires de la Crise russe (G. Savitch), ditmaal de vrouwentype.
— Sur Table considers comme historien des litter atures (E.Faguet), niet
al te lovend. — Le Poite des miHtUrS du Nord (E. Blang-uernon) :
Jules Mousseron, mijnwerkerdichter. — Georges Clemenceau
(M.Leblond),zooveel geprij s,dat
het een geurtje heeft.
— T5 April, 1906. Ern. Renan :
Caiziers de jeunesse. — Napoleon
itait-il dpileptique? (Dr Cabanes) :
niet in den vulgairen zin van lijdend aan vallende ziekte, maar
hij was : un arthritique de genie ». — Les Alves (E. Verhaeren) : enkele schoone en veel
middelmatige verzen. — La vie de
mon lire (Paola Lombroso) : creel
intieme bij zonderheden over dien
grooten zoeker en werker. -Eugene Carriire raconte leer ses amis (P. Gsell) : zeer onderhoudend opstelletje over den merk-waardigen schilder.
— i Mei 1906. L'arg-ent franfais
el ramitie russe (Jean Finot) : een
waarschuwing aan Frankrijk om
Been geld sneer te verschieten
aan de Russische dwint.),-elandij
tegen de opkomende volksmacht.
— Crions un Budget de la paix (W.
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I. Stead) : Stead's voorstellen
zijn altijd zeer edelmoedig, maar
als hij met vorsten en mogendheden afrekent, blijkt hij wel
wat utopist. -- Plan d'une
lublique (E. Faguet) : een terugblik op de republikeinsche idee en
van Mad. de Stael. Sommes
nous a la veille d'une revolution? (A.
Livet) : onderzoekt den toestand
der Fransche arbeiderspartij en
voorziet erge dingen. — Aug.
Rodin raconte par lui-mere (Paul.
Gsell) : eenige kunstideeen van
den evenknie van onzen Constantin Meunier. -- La tradition
artistiQue dans le leu:ple d' Alsace
Lorraine (E. Hinnelin). — Le
Mortvement littiraire en Angleterre
Ch. Simond) : Schrijver vindt op
de Engelsche boekenmarkt van
1905, buiten merkwaardige werken over geschiedenis, meta sed
non MUltum.
LE CORRESPONDANT, io
April 1 906. Le Parlement _tither en
Russie (Kerwin Mileswki) : Over
de inrichting van de Russische
Douma en den Rijksraad.
Bossuet et la Critique sacra (H. de
Lacombe) : een uiteenzetting van.

Bossuet's breede tech stelligdogmatische opvattingen. -- Lettres (1 un anti II (en III in volg-end
nr) Edm. Rousse vertelt daarin
van Montalambert's proces, van
Dufaures pleidooi, en praat ook
over de artikelen van Taine en de
blijspelen van Augier. — La Marine rationale et ses enneinis (Osc.
Havard). — Les Richesses d'Art
des eglises de France (A. Longnon).
-- Antonio Fogazzaro (Dorlisheim)
— 25 April. L'anarchie politique
et la restauration religieuse (***). —
L'ErzePtion die V esuve (A. de Lapparent). — Les salons litteraires de
Paris au .2-9 s. (V. du Bled). —
La politique sociale de l' enzlire allemand (L. de Chappedelaine) : over
de wetten op de arbeidersverzekering.
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ETUDES, zo April 1 906. La
i;ournie de knit heur es (V. Loiselet).
Geschiedkundige bijzonderheden ; de vraag zelve; voor en tegen : economische redens; geen
werkstilstand meer ; vlijtiger en
deugdelijker werk ; verhooging
van het werkloon; invloed op
gezondheid en familieleven. Een
proeve. Slotsom : Schrijver verwerpt de 3 X 8. — La reforme
de l'Eglise russe (A. Malvy). De
feiten die van het huidig streven
naar onafhankelijkheid getuigen
— Versailles (187o-r88o) Souvenirs
et recits (J. Noury). Bijzonderheden over Thiers, Mac-Mahon,
Graaf de Chambord en de politiek
van dien tijd. — La carte electorale
de la France (P. Dudon). — La
Question des associations cultuelles
(P. Aucler). « Selon la majorite
que les electeurs enverront au
Parlement ce sera la paix ou la
guerre. » — Bulletin philosophique,
morale et esthetique (L. Roure).
—5 Mei .r.go6. L' evolution de fart
inarial pendant les 14e el 15e siicles
(L. Chaine). — La reforme de
l'.Eglise Russe (A. Malvy) Over de
nationale Russische kerkvergadering die weldra de hervorming
der Russische Kerk moet bewerken. — Le Souvenir de St-Hippolyte
(A. d'Ales). Wat we weten van
den H. Hippolytus uit letterkundige en biografische bronnen
alsook uit het boek der Philosophoumena. — La valeur des theories
physiques (P. de Vregille). Belangrijk artikel over het voorwerp,
den opbouw en de waarde van
het natuurkundig stelsel. A. Het
voorwerp : het uitleggen 1 0 der
natuurverschijnsels 2° bun indeeling B. De opbouw begint
met het bepalen en afmeten der
hoeveelheden, gaat voort met
het uitkiezen van grondstelsels
en met Bier wiskundige ontwikkeling, beproeft eindelijk de bekomen uitkomsten aan den toetssteen der ervaring.C. De waarde:
op-werpingen en oplossingen.

Gardons nos eglises (P. Aucler).
Wat er te dOen staat aan de
katholieken. « De tijd is daar
van vrank en vrij te weerstaan.
aan het onrecht... Blijven in
onze kerken. De wet niet kennen
en alles inrichten volgens onze
eigene kerkelijke wetten ! » —
Le Fondateur des P .P . du St-Esprit:
Cl. Fr Poullart des Places 16791; (H. Cherot). — Bulletin de
Theologie.
DEUTSCHE RUNDSCHAU.
Mei 1906. Mgr. Vay de Vaya
Luskod zet zijn mededeelingen
over Amerika voort en heeft het
nu over katholieke schoolwerken : over de prachtige hoogeschool te Georgetown, waar de
schrijver een conferentie hoorde
van Bonaparte, den afstammeling van Jerome, die sedert minister van marine werd. De Katholieke kerk in Amerika leeft
van haar eigen geld. — Hoffmann
von Fallersleben and Ferd. Freiligrath (Gerstenberg). — Ueber
Staatsformen (Fitger). — Ein 3ahrhundert deutscher Malerei (W. Gensel). De Miinchener Morgenstern
is de eerste groote landschapschilder der Duitsche 19e eeuw,
hij was een leerling van den Franschen Dupre. De drie grootste
Duitsche schild.ers der 19e eeuw
zijn Leibl,Feuerbach en BOcklin.
Griechisch buddhistische Kunst
(H. Oldenberg).
DAS LITERARISCHE ECHO. 1 April 1906. Die Objektivita des Dickers (P. SchulzeBerghof). Hollandische N euigkeiten (L. Grapperhaus) ; over
Van Looy, Couperus, Borel, G.
Van Hulzen, Emants, J. de
Meester, Marie Metz-Koning,
Jeanne Reyneke van Stuwe,
Ina Boudier-Bakker, Top Naeff,
Augusta de Wit, Scharten-Antink, Heijermans, Canter, Brusse, Rensburg, Balet, Streuvels,
1V-cue
Teirliuck, Buysse, enz.
Frauendichtung (Paul Remer)
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over de verzen van Irene ForbesMosse en Hedda Sauer). — Die
neue Kleist-Ausgabe (Rich. Weissenfels). Een Fransche, een
Italiaansche, en een Deensche
brief.
— 15 April 1906. PersOnlichkeit
(Alfred Klaar) tracht een wijsgeerige verzoening samen te
goochelen tusschen de spreuk
van Goethe : « HOchstes Gluck
der Erdenkinder ist nur die PersOnlichkeit » en een viers van
Herder dat joist het tegenovergestelde beweert. — Richard
Schaukal (Arth. Schurig) een
schoone studie over den Weenerdichter en schetsenschrijver. —
Ein neuer Lyriker (H. Ubell); en
geen sukkel : Franz Karl. Ginzkey, dichter van « Das heimliche
Lduten ».
Proben and Stikke
Der Glaskasten (Rich. Schaukal;,
een humoristische schets uit zijn
nieuwen bundel Groszmutter.
Gedichte van Ginzkey: een proefje
uit het boek van daareven.
Brieven uit Engeland, Rusland,
Norwegen, Belgie en Amerika.
CONTEMPORARY REVIEW, Mei 1906. The new Education Bill (Stanley of Alderley).
Alle scholen moeten volg,ens
schrijver worden gesteld onder
leiding van de plaatselijke overheid,en de godsdienstige overtuiging van elkeen moet worden geeerbiedigd. — In the Courriéres
Country (Laurence Ferrold). —
Trade Disputes (Atherley-Jones),
een overzicht van 't Engelsch
rechtswezen over den handel.
China and the West (Timothy Richard). Schrijver geeft weinig
hoop op de bekeering van China
tot het Christendom. Het Westen
zou veeleermoeten trachten, door
overeenkomst onzer Mogendheden, het grondgebied van China
onverdeeld te handhaven en daar,
door den vrede, economische instellingen van alien aard te doen
verrijzen. — In the Footsteps of

609

Ramon Lull (Havelock Ellis). Op
de gegevens van Menendez y
Pelayo worth hier den Spaanschen mystieker der middeleeuwen, den Doctor illuminatus bestudeerd en de rol die deze geniale verschijning in de christelijke beschaving heeft gespeeld.
— A native council for India (Sankaram Nair). — Preraphaelitism
and the Present (March. Phillips).
Het Preraphaelitism, door Morris
gesticht, blijft nog leven en is nu
nog de ziel van de Engelsche
decoratieve kunst.
FORTNIGHTLY REVIEW,
May 1 9 06. The Emperor of Yetlan
(Mrs Hugh Fraser) Een lofrede,
een dithyrambe : «het toonbeeld
van een constitutionneel vorst. »
— The Parting of the Ways (An
old Tory ) : Beschouwingen over
de Engelsche politiek der laatste
twintig jaar.— Mr Balfour's fiscal
Leadership (Philip Groser). —
Heinrich Heine H. B. Samuel) :
tegen 't leven en 't werk van den
Duitschen dichter; beide zijn een
aaneenrijging- van paradoxen. —
The English Stage in the 18th century, Part I (Irving) : doet hoofdzakelijk herleven de f..guren van
Colley Gibber, Garrick en John
Kemble. — The Negro Problem
stated (F
F. Bailer. De negerqustie blijkt langsom meer onoplosbaar voor de blanken. Eenmaal
zal wel een negerhoofd opstaan
dat er toe zal opgewassen wezen,
zijn zwarte broeders te verlossen
uit de witte beschaving die eerder een verslaving is. — Mr Barrie's Dramatic and social influence
(A. Browne). — The Cradle of
Modern British Art (Jul.Price), die
wieg- is in Frankrijk te zoeken.—
The Algeciras Conference (Budgett
Meakin). — The divine and the
Human, Part I (Leo Tolstoy; :
een nieu\ve novelle van den grijzen schrijver.
NORTH AMERICAN REVIEW, April 1906. Whom will
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the Demorats next Nominate ? (a Jeffersonian Democrat) : een propaganda-artikel voor Woodrow
Wilson, den voorzitter van Princeton University. — Lifeinsurance
Legislation (Paul Morton and D.
P. Kingsley). — Tolstoy as Prophet
(Vernon Lee) : een weerlegging
van Tolstoj's ideeen die den
grooten Rus schijnen ingegeven
door de gedurige, aanhoudende
vrees van den dood. Philadelphia (Henry James) : een zeer lezenswaarde studie over die wereldstad. — Recent speculations upon Immortality (Louise C. Willcox) : over de laatste theosophiehoeken.
THE DUBLIN REVIEW.
April 1906. Cardinal Newmann
and creative Theology, een groot
artikel, zijn bewijsgronden steunend. op « la vitalite chr6tienne
van Leon 0116 Laprune en inzonderheid op het prachtboek
« The Idea of a University ,) van
Newmann. — M. 7aures and M.
Clemenceau, ze worden tegenover
malkander gesteld. Ze twisten
gedurig over de groote ideeen ;
vaderland, bestaan en doel van
't leger enz ; hoewel ze beiden
even vrijdenkend en even revolutionair zijn. Jaures leidt een
zeer ingewikkelde politiek, die
van Clemenceau integendeel is
uit een brutaal stuk. Weismann
and the Germ plasm Theory (Ber-

tram Windle) een artikel lang
niet g-eschikt om de evolutietheorieen van Weismann partijgangers bij te brengen. — Irish
university education (Thomas). —
Experience and Transcendence (Fr.
van Hiigel).
LA CIVILTA CATTOLICA.
17 Maart Igo6, Il carattere dei
giaPponesi secondo i missionari del
secolo XVI. — Pei sentieri fioriti
dell'arte ; Middeleeuwsche beschavingsgeschiedenis. — In Irlanda. — Genii ed esploratori :
nieuwere anthropologie.
— 7 April 1906. La domenica
delle Pa me nella storia liturgica.
La concezione del Purgatorio danlesco. — La Roma di Napoleone
over de Fransche overheersching
Che cosy é
te Rome 1809-1814.
it bello ? een studie over een boek
met dien titel, een soort schema
van psychologische esthetiek.
- 21 April 1906. Il pregiudizio
anticlericale in Italia. — I i carattere
dei giapponesi. — La domenica delle
Palme nella storia liturgica. — Per
it pudore iii teatre : een preek
die in Italie nog meer dan elders
te pas komt. Un alto di giustizia
nella storia delle macchie solari : een
oude sterrekundige kwestie
waarin Galilei ongelijk had en
pater Scheiner gelijk. Saggio
storico-critico di esegesi biblica.
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LEHRBUCH DER NATIONALOKONOMIE, von HEINRICH
PESCH, S.J. Erster Band. Grundlegung. Freiburg. Herder 1905 .
Niemand zal ontkennen, dat onze boekenmarkt arm is aan
degelijke werken over de Staathuishoudkunde in katholieken
geest geschreven, en voegen wij er bij : in de Vlaamsche taal, dan
zal het peil wel tot nul afdalen.Nochtans hebben wij,katholieken,
daaraan eene groote en dringende behoefte, vooral in onze dagen.
Wie met de moeilijkheden en bezwaren van een maatschappelijke hervorming rekening houdt, begrijpt dat het nutteloos,
ja gevaarlijk is, zich aan deze oplossing te wagen zonder het
licht van een aantal begrippen en beginsels, welker kennis en
juiste toepassing eene niet alledaagsche g-eestontwikkeling,, vorderen. Stelt men zich niet tevreden met het opsommen van
feiten,maar veil men wetenschappelijk de zaak op de keper onderzoeken, dan moet men noodzakelijk kennis maken met theoretische vragen, steunende op wijsgeerige beginselen, waarvan de
ontleding een scherpzinnig verstand en langdurige studie eischt.
Wie in de philosophie vreemdeling of niet genoeg onderlegd is,
loopt ge-vaar op duistere paden en doolwegen te geraken en
stelsels te huldigen onbestaanbaar met de christelijke levens- en
-wereldb e s chou wing.
Zoo dachten wij bij het lezen van het nieuwe werk van
P. Pesch, dat wij den lezers wenschen aan te bevelen, omdat
het, volgens de platgetreden formule, in een bestaande leemte
voorziet en door uitinuntende eigenschappen zich kenmerkt.
Vooreerst een verkort overzicht van den belangrijken inhoud:
I. Natuur en Mensch (bl. 69;. II. Maatschappij en sociologie
(bl. 1 44). III. Drie grondpijlers van de maatschappelijke orde :
Familie, Staat, Privaateigendom (bl. 216). IV. Volkshuishouden
en het beginsel van zijne regeling (bl. 401). V. Staathuishoudkunde. (M. 477).
Deze vijf kapittels vormen het eerste dee]. (De grondslagen
der Staathuishoudkunde).
Het tweede deel zal de algemeene leer der staathuishoudkunde bevatten : de volkswelvaart in haar wezen en hare oorzaken, het vierde deel de leer der bijzondere staathuishoudkunde:
(akkerbouw, ambachten, handel, geldwezen).
Men kan uit dezen inhoud zich overtuigen, dat het werk de
meeste en belangrijkste vraagstukken der sociologie onderzoekt,
en wel in het licht der christelijke beginselen.
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Om aan te toonen op welke wijze de schrijver zijn onderwerp behandelt, zij de aandacht gevestigd op het kapittel over
de W aarde; dat de volgende punten verklaart :
Waarde (het begrip is objectief, relatief, onaf hankelijk van
het subjectieve oordeel) ekonomische waarde en haar maatstaf
ruilwaarde — teleologische beschouwing der waarde
genetische beschrijving — kostenwaarde — de waarde volgens
Smith — volgens Ricardo, Carey-Bastiat Grenswaarde — De
waardetheorie van Marx verklaard en wederlegd.
Privaateigendom (oorsprong, ontwikkeling, bewij svoering,
grenzen. — Het beginsel van het Solidarisme. — De Staat.
Evolutietheorie in de StaathuisSocialisme en Communisme.
houdkunde. Methode
Ziedaar zoo vele verhandelingen, waarin de groote voortreffelijkheid der christelijke beginselen zich openbaart. De oude
scholastieke wijsbegeerte viert hier hare triomphen. Zij en zij
alleen weet op de gestelde vragen voldoende te antwoorden, de
duisternis op te helderen en schijnbare tegenstellingen te verzoenen. Zij staat oneindig boven de moderne systemen, bevangen
in het positivisme of eenzijdig idealisme en onbekwaam
feiten en wetten tot
ondanks alle moeite en werkzaamheid
eenheid te brengen en hunne laatste oorzaken op te sporen.
Zooals de gewoonte bij Duitsche werken medebrengt, is de
benuttigde en geraadpleegde litteratuur overvloedig rijk, zoodat
de lezer bij iedere vraag op de hoogte wordt gebracht van alle
werken over dezeive in Duitschland en elders verschenen. Deze
rijkdom pleit niet alleen voor den vlijt en belezenheid, maar
ook voor de onpartijdigheid van den schrijver, die geene tegenspraak vreest, maar integendeel tot tegenspraak opwekt, om
iedere opwerping voldingend en zakelijk te ontzenuwen.
De ongeloovige zal in het geheele werk geen woord vinden,
dat op eene beleediging of vinnige spotrede gelijkt, maar wet
menige beschouwing waarmede hij zijn voordeel kan doen. Al
verbergt de schrijver nooit en nergens zijne katholieke overtuiging, zijne bewijsvoering steunt echter niet op de katholieke
geloofsleer, maar blijft op het gebied van wijsgeerige, geschiedkundige, rechtskundige beschouwingen.
Met de grootste klaarheid beschrijft hij de taak en het doel
der maatschappelijke huishoudkunde en ontleedt met scherpzinnigen blik de voornaamste redenen welke de sociale vragen
duister, ingewikkeld, gevaarlijk hebben gemaakt. De zwakheid
en het verlies van het geloof, de opheffing der gilden, de onbeperkte vrijheid in het regelen van den arbeid, het machinewezen,
ziedaar eenige krachtige oorzaken van den kranken toestand der
samenleving.
Het onderzoek en de wederlegging van bet Socialisme is
met de grootste zorg en nauwkeurigheid bewerkt en verdient de
belangstelling van alien, die met kennis van zaken deze hoofddwaling wenschen te bestrijden.
Naam en begrip. — De Staatsromans. — De oudere Fransche
en Engelsche socialisten. — Regelingsplannen van het kritischutopistisch socialisme. — Het moderne stelsel van Marx, vergeleken met oudere stelsels. — De wereldbeschouwing van het
moderne socialisme. — De materialistische geschiedenis-opvatting. — Marx' theorie omtrent de waarde (gebruiks- en ruilwaar-
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de). — De theorie der crises, en de concentratie-wet. — Het
innerlijke ontbindingsproces van Marx's socialisme. — De toekomst-staat. — Het anarchisme. (bl. 282-351).
Is de schrijver een gezworen vijand van het Socialisme,
niet minder hevig bestookt hij het Individualisme, dat op het
overdreven voordeel van het individu ten koste van de gemeenschap, op het zuiverste egoIsme uitloopt.
Zal het individu niet alles zijn, noch de gemeenschap zonder
met het individu rekening te houden, komt men onwillekeurig
tot het ware tusschen-stelsel, het Solidarisme, tot de overeenstemming van den welstand der burgers met de gemeenschappelijke welvaart, tot de vrijheid g-epaard met de orde, tot de overeenkomst van de bijzondere huishoudingen met de volkswelvaart
als doel.
Het Individualisme rust op het beginsel der particuliere
vrijheid; het Socialisme op het beginsel der gemeenschap. Beide
stelsels zijn uitsluitend en daarom valsch. Het beginsel der
solidariteit vereenigt het ware dat beide bevatten met de algemeene welvaart.
Het laatste hoofdstuk over de Methode is van het hoogste
belang en beslissend voor de wetenschap.
De klassieke staathuishoudkunde van Smith in zijn hoofdwexk : Wealth of nations, steunende op de empirische methode
wéerstaat niet aan de kritiek. De zuivere ervaring kan wel
dienen, om de wetten, die de stoffelijke wereld en het dierenleven
beheerschen te ontdekken, maar zij is onvoldoende in de studie
van den mensch, van zijne vrijheid, van de wetten, welke
zijne vrije daden, ook op economisch gebied regelen en bepalen.
Reeds in de eerste helft der 1 9e eeuw werd tegen deze
methode protest aangeteekend, en trachtte men op historischenen evolutie-weg tot betere resultaten te komen. Hoe groot ook
de verdienste van deze school moge zijn, zij bleek onbekwaam
in het vervullen van hare taak.
Uitsluitende empirie of historie kunnen geene wetenschap
baren, wanneer niet daarbij wijsgeerige, vooral psychologische
en zedekundige beginselen tot hun recht komen. De ware
methode verbindt de waarneming met de beginselen, de analyse
met de synthese, de inductie met de deductieve methode.
Met eenige grepen in den rijken inhoud hebben wij de
aandacht willen vestigen op het nuttige werk van P. Pesch,
eene goudmijn, waaruit men kostbare schatten van kennis en
wetenschap kan opdelven. Geen bluf, maar echte waar Been
g-ezwollen woordenpraal, maar strenge redeneering- Been winderige stijl en uiterlijke klinkklank zonder inhoud, maar rijkdom
van gedachten in passenden vorm ziedaar ten slotte ons oordeel, dat, wij zijn er zeker van, de lezer volkomen zal bevestigen.
DR. A. DUPONT.
NAAR 'T LAND DER MIDDERNACHTZON, reisindrukken
uit Zweden en Noorwegen, door PIETER DE MEY, opsteller
van Het Handelsblad.
Zelden, heel zelden verschijnt er in onze Viaamsche taal een
werk van zulk allooi. Hoofding, platen en drukletters zijn uitmuntend verzorgd. Het prachtboek verschijnt bij Jules De Mee-
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ster, te Rousselaere, en kost ro frank. Het is ook verkrijgbaar
in afleveringen, bij inschrijving op de bureelen van Het Handelsblad.
Niet alleen valt hier het uiterlijke te prijzen ; maar degelijke
inhoud is wel de hoofdzaak, die onze aandacht en bewondering
verdient.
Met nauwe kennis van zaken heeft de verstandige schrijver
zijn opstellen in gereedheid gebracht. De bekende reiziger leest
en spreekt de Zweedsche taal, met voorliefde bestudeert hij die
letterkunde, en jarenlang geeft hij in de kolommen van zijn
dagblad merkvveerdige bijdragen Uit het hooge Noorden. »
Tweemaal deed hij de reis, niet vluchtig en onvoorbereid, maar
in gunstige omstandigheden. Op 't schip en te lande vond hij
vriendelijk onthaal. Over handel, nijverheid, kunst en geschiedenis, weet hij 't laatste woord. Zijn reisverhaal is heel wat
anders dan eene omwerking van Baedecker. De beer De Mey
heeft het ernstige van zijnen geest breed ontwikkeld. Hij kan
oordeelen en vergelijken. Daarenboven geeft zijne groote belezenheid een weldoende verhooging aan begrip en gevoel.
Als voordrachtgever bekwam de gewaardeerde spreker
eenen welverdienden bijval, telkenmale hij zijne beelden en
herinneringen deed herleven in tooverachtige schemering. Zijn
boek met honderd platen geeft ook geen kouden indruk, maar
't is al leven en bezieling, in jubelende zangen. Het utile dulci mag
bier zijne toepassing vinden.
De stijl is gemoedelijk en klaar- voorstellend , hij doet medeleven en medegenieten. De lezer kan er soms te veel aan hebben,
,en denkt op den gelukkige, die nu alle krachten inspant, die geen
woorden of klanken, of kleuren en tinten, genoeg kan vinden,
om de weelderige grootschheid en het afwisselend eigenaardige
te vertolken en of te malen, het weer te geven in voile waarheid,
naar eigen bewustzijn, naar voile uitspatting van werkende
bewondering.
Op moderne woordkunst zal de schrijver zich niet beroepen ;
maar het geirnde echt-persoonlijke is irislag en schering, is bouw
en sieraad.
Hier of daar zou er misschien wel eene uitdrukking te
wijzigen zijn, maar die aanrnerking valt meestal op het prozaische van de eene of de andere bijzaak.
Kan er somtijds een zweem van langdradigheid opkomen,
dan vindt het toch gauw zijn vergoeding in een volgend tafereel.
Eene bladzijde, overgenomen nit de Inleiding, zal misschien
menigeen aanzetten om nader kennis te maken met dit aangeprezen en opgehemelde prachtboek.
Gij, die Gods werken liefhebt,
die de zonne mint in 't gersland,
die de schaduwe in de bosschen
mint, en 't buigen van de boomen
voor den storm, die rein, die sneeuw voert ;
die 't geruisch bemint der wateren
door hun looverig pijnboompaalwerk,
die den donder mint, die ketterende
in de bergen kietst en klapwiekt... (I)
(I) Longfellow, vert. G. Gezelle.
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Ja, gij die dat alles liefhebt, die hunkert naar de wonderers
der Schepping, naar de wijde, machtige, primitieve natuur, komt
en volgt mij op dezen geheimnisvollen tocht naar de streken
boven den Poolcirkel, waar de zon in maanden niet ondergaat,
waar de zomer zijn fantastisch kleuren-gewemel als een waas
van vreemde droomen over de natuur uitspreidt, waar de lange,
donkere poolnacht wordt opgeluisterd door de rijkgetinte vlammengolven van het geheimnisvolle noorderlicht...
Komt en volgt mij naar het land der Middernachtzon, naar
het uiterste Thule, het land der Saga, waar in eenen majestatischen tempel van licht en kleur de Noordkaap, als een altaar
uit de tijden der Edda's hare sombere flanken ten hemel verheft.
Gij allen die mint het plechtig geloei van den Oceaan,het jagen
der wolken door de peillooze ruimten, het donderen der watervallen in de stille wouden, het ruischen der stroomen in de diepe
dalen, het grenzelooze verschiet der wijde, eenzame steppen
komt en volgt mij naar 't land der sombere bergen, der lachende
valleien, der schilderachtige fjorden. der eindeloos blanke
sneeuw- en ijsvelden.
Komt,
wij zullen samen ronddwalen door bosschen en
vlakten, over zeeen en stroomen. langs meren en zeeboezems,
door steden en dorpen, over bergen en sneeuwvelden en ook
tusschen grafheuvelen uit den grijzen voortijd.
Komt !... 't is g-een reis van wilde of vreemde avonturen.;
't is een tocht door de afwisselend grootsche, aangrijpende of
idyllisch lachende natuur van « het schoonste land op aarde,
A. V.
een land van wonderers en scherpe Contrasten. »
L. ADRIAENSEN, S. J. Licht en Leven, gedichten. Gent, drukkerij A. Suffer, igo5.
Ik beweer niet dat de Nederlandsche Letteren zullen fier
gaan op dit boekje. 't Is geen veropenbaring van een nieuw genie ; geen uiting van een groote persoonlijkheid; geen uitstorting
van een overvol gemoed ; geen heilige kunstkoorts van iemand
die aan zijn medemenschen volstrekt iets te zeggen heeft
't Ware dus beter niet geschreven, of althans, beter niet
uitgegeven... » Ze kunnen gelijk hebben, de zeer strengen die
zoo spreken, dewijl er voor ons korte leven toch al zooveel heel
schoons is dat moet gelezen worden.... maar zij die zachter oordeelen zullen den schrijver van Licht en Leven loven, omdat hij 't
zoo goed heeft gemeend, omdat hij de deugd en 't geloof zoo innig bemint, omdat hij, bij gebrek aan den grooten hartstocht
voor 't schoone, die alleen adelt tot waren Dichter, toch heeft
de liefde tot zijn katholieke idealen, zich uitend in goedberijmde
volksdeuntjes, in weigedraaide vertellingen, in trouw-klassieke
g-evoels- en verbeelding-verzen ; maar vooral omdat hij het
Bens aandurft de makke traditie met beide zijn ellebogen achteruit te stooten, en vrank en vrij zijn « kreet des harten » te
slaken in een vers aan een braven werkman, dat om zijn kerngezond gevoel en zijn fiksche taal te lezen en te herlezen is.
L. P.
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W. G. VAN NOUHUYS, Uit Nooyd- en Zuid-Nederland, beschou-wingen en critieken.
ID. Van over de Grenzen, studien en critieken.— Baarn,Hollandiadrukkerij, igo6.
Is. Querido heeft Van Nouhuys eens genoemd « een als beoordeelaar universeele natuur ».
En wezenlijk : Van Nouhuys is te spreken over al wie aan
letterkunde doet, binnen en buiten zijn land. Alle maanden
schrijft hij in Groot Nederland eenige bladzijden boekennieuws,
die ons telkens voor zijne groote_ belezenheid paf doen staan.
Als nu die maandelijksche bladzijden reiken tot een voldoende
getal dan komt er telkens een boek van de pers, en dat beet dan
« Studien en Critieken of a Uren met schrijvers » of zoo iets lijk
deze die nu voor ons liggen.
Doorblader maar eens en ge zult algauw zeggen : Van Nouhuys leest verbazend veel en in verbazend-veel talen ; maar gib
zult even gauw overtuigd wezen van zijn oppervlakkige ideeen,
van zijn vlottend esthetisch inzicht, van zijn kleurloozen schrijftrant, krioelend van gemeenplaatsen
Toch kan hij anders als hij wil : want in elk van deze laatste
twee bundels is een stuk van waarde : in 't eerste de studie over
Worp's tooneelgeschiedenis, en in 't tweede : Hij en Zij, over
George Sand en Alfred de Musset. Dit wil nu niet zeggen dat er
over deze beiden elders niet beter is geschreven.
« Een universeele natuur »... Querido moet stellig zoo hebben gesproken in een zijner zeldzame pauzen van optimisme.
Van een schoon aantal dagbladschrijvers kan men evengoed
hetzelfde getuigen.
Voor mij was de schrijver van Het Goudvischje en de dichter
L. P.
van December-dagen een heel wat kraniger man.
MAINE DE BIRAN, par G. Michelet, professeur a l'Institut
catholique de Toulouse (r vol in-i6 de la collection « la
Pensee chr6tienne » Prix 3 fr. Librairie Bloud et Cie. 4 Rue
Madame, Paris (VIe).
Dit boek is er een dat met een edel gebaar de getuigenis
bekrachtigt der « naturaliter kristene ziel » waar Tertullianus
zich zoo grootschvoerend op beroept. Niet reusachtig als de
Pensees de Pascal, toch doen zij er op denken met dit verschil,
dat hier als stap voor stap de beweging vast staat van een ziel
naar het Kristendom : sprekend beeld van dien a Itinerarium
mentis ad Deum » waarvan Bonaventura en Newman de formuul trachteden te geven.
Maine de Biran treedt hier plus op als een voorlooper der
moderne apologetiek.
In de gronclige studie zijner werken heeft de heer Michelet
bedoeld die ontwikkeling der op-weg zijnde ziel voor te stellen
door de aanhalingen der neergeschreven waarnemingen van
den Meester zelf, met in relief deze in evenwicht hangende
gedachten : dat deze zielkundige apologetiek nieuw bloed zal
doen stroomen door de levenslooze vormen, dat edoch de
ontleding der menschelijke ziel alleen onvoldoende is om tot
dit in 3 deelen : Biran, zielkundige, zedelee't geloof te leiden
raar en kristen.

F. M.
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ROBERT D'ADHÈMAR, — Le Triple con flit. — Science --Philosophie — Religion. (Bloud. Science et Religion n o 347)

De oplossing van dit driedubbel vraagstuk vindt de schrijver
dezer weinige bladzijden, in den aard, de methode van die drie
« houdingen » van den mensch tegenover de werkelijkheid. De
geleerde met zijne hypothesen en theorieèn, bloote symbolen,
neemt als afzonderlijke kijkjes van die werkelijkheid, en kan
niet dan « er rond draaien ». De wijsg-eer, « dringt in de zaak
zelve » en begrijpt de -werkelijkheid door de intuitie die hem het
ware leven doet meegaan. De godsdienstige houding komt voort
uit het bewustzijn dat wij niet enkel toeschouwers zijn, maar
handelend optreden. Daaruit volgt dat de moeilijkheden die het
samenbrengen der gegevens van \vetenschap, wijsbegeerte en
godsdienst doet ontstaan, niet kunnen opgelost worden dan_ door
eenen terugkeer tot het innerlijk leven waaruit de drie houdingen
voortkomen. Wij kunnen het boekie aanbevelen, niet als eene
volledige oplossing van de vraag, maar als een voorbeeld van
het nut dat de katholieken uit de wijsbegeerte van Bergson
trekken, die zeker nieuwe wegen voor de Methaphysiek geopend
heeft.
L. D.
JOHANNES JORGENSEN : Rejsebilleder _fra Nord og Syd.
—Kopenhag rist.GyldenakBogh.
Reizen is voor den weetgierigen mensch altijd aangenaam en
belangwekkend, maar 't wordt een verfijnd genot, wanneer men
een reiskamera,ad aantreft als Johannes Jorgensen. Men volge
hem op een zijner zwerftochten door Duitschland of Italie, men
ga met hem ter beevaart naar de heiligdommen van den minnaar
der arrnoede, den H. Franciscus, of men vertoeve in zijn g-ezelschap, in het wonderbare Assisi, eens dat gij u met dien dichterhiken leidsman opweg hebt begeven, kan er van terugkeer Been
spraak meer zijn : men volgt hem tot het uiterste. tot de laatste
bladzijde van het boek is omgeslagen en men met spijt bemerkt
dat het uit is.
En toch zijn het eigenlijk Been reis-beschrijvingen, die
Jorgensen levert, maar wel stemmingen, beelden, waarin hij
met gevoel en dichterlijke fantasie alles wat hij aanraakt leven
en bezieling geeft.
Zijn laatst verschenen werk, Rejsebilleder, bezit, vooral in het
eerste gedeelte, in hooge mate het dichterlijke, artistieke, soms
weemoedige karakter dat Jorgensens werken zoo aantrekkelijk
maakt. De innig mooie brokken, voorkomend in Vadstena, Morgen
i Miinster, Dfelmen, Wftrzburg, Beuron, Et Diihn i eberlingen, enz.
zijn te talrijk om ons tot aanhalingen te laten verleiden. Prachtigis de stemming weergegeven, zwevend over de stad der H. Brigitta, Vadstena in Zweden, dat hij zoo zinrijk Nordens Assisi
noemt.
« Men kan Vadstena zien op een dag -- men zal er echter
wat meer tijd aan besteden, Vadstenas stemming in zich laten
doordringen. Men ga meer dan eens in de vier en twintig uren
naar de 0 blauwe kerk », en 's avonds, wanneer de hooge olmen
en eiken op het kerkhof somber en zwaar ruischen in den wind
van het Vattermeer, en 's morgens, wanneer scharen blanke,

618

B OE KENNIEU WS

vroolijke vogelen den hoog opstijgenden gevel der Brigittakerk
omzwermen. 's Avonds kan er op Vadstenas kerkhof een stemming zijn als op een Vlaamsch beggijnhof, maar wanneer men
uit de schaduw van de boomen treedt, blikt men vrij en verre
over het breede Vattermeer, welke golven zwak lichten onder
den bleeken schijn van den noordelijken hemel, in de wegsmeltend klare nachten der maand Augustus. Aldus hebben de
nonnen, honderden jaren geleden, in menigen zomernacht
Vatterns meer zien lichten, toen zij vroeg opstonden om ter
kerke te gaan en de metten te bidden... »
Ja, nu hebben wij ons toch tot aanhalen laten verleiden,
waarschijnlijk omdat wij zeif eenmaal voor de blauwe kerk op
den oever van het Vattermeer hebben gestaan en de schets van
Jorgensen zoo wonderbaar duidelijk dit onvergetelijk beeld voor
onzen geest deed oprijzen.
Die kracht van evocatie bezit Jorgensen in hooge mate.
Landschappen, kerken, kloosters, figuren, schetst hij als 't ware
in de teer ineensmeltende kleuren van den Noorschen zomernacht, met iets poetisch onbestemds, vervagend in kleurvolle
lichtschemering.
Zoo ziet men, bij de lezing van Die omzwervend met
den dichter door de plaatsen waar zuster Anna Katharina Emmerich leefde, aanhoudend het figuur van deze wonderbare
vrouw rondwaren in het landschap, waar hare gedachtenis nog
zoo levendig is. En Wiirzburg, hoe treffend weemoedig verrijst
uit de korte schets van den dichter het beeld van het oude stadje,
half ingedommeld onder den helderen maneschijn van een
schoonen voorjaarsavond !
Somwijlen gaat Jorgensen ook over tot bitteren spot, als in
Diisseldorf of tot droefgeestige zwaarmoedigheid, als in het
prachtig gedicht Morgen i Munster, maar door alle stemmingsbeelden trilt eene soort heimwee naar hooger, een machtig
verlangen naar idealer leven, naar « reine en lichtende lucht
boven alledaagsche nietigheid en inodder. En wanneer tijdelijke
eischen en prozaische bagatellen hem hulpeloos neerdrukke n,
zegt R. Jahn Nielssen, dan ontwaakt in zijne ziel de bitterheid,
waarvan sommige deelen in Rejsebilleder den stempel dragen. »
Het tweede gedeelte van het bock En vinter i Rom bevat een
aantal lezenswaardige betrachtingen over verschillige huidige
verhoudingen die ons echter minder boeien, tot in Afsked,
Hyemkomst en Sentimental Pilgrirnsfdrd Jorgensen ons weer meeP. D. M.
voert in zijne stemmingsvolle poezie.
D. CLAES. Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioticon, gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen
van J. F. Tuerlinckx. Gent. Siffer, 1904. (Uitg. van de Kon.
Vl. Acad.) xxIII-298 blz.
De titel van deze uitgave heeft geen omschrijving noodig.
Het « Voorwoord » deelt ons mede dat de schrijver van een
Bijdrage tot een Hagelandsch I dioticon (1886), Tuerlinckx, tot aan zijn
dood (igoo) stof bleef zamelen tot een « Bijvoegsel. » En de h.
Claes kweet zich van , een vriendenplicht, door de uitgave van
dat Bijvoegsel te bezorgen. Bij de aanteekeningen van Tuerlinckx
zijn zijn eigen gekomen : het bock is daardoor veel lijviger
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geworden, maar een sterreke verwittigt ons telkens wanneer we
met Tuerlinckx' persoonlijken arbeid te doen hebben. Met den
h. Claes zullen we maar niet twisten over zijn opvatting, als zou
de melding « Zuidnederlandsch », in het Wdb. der Nederl. Taal
gelijkstaan met een brandmerkend « dialectisch en van minder
allooi ». Deze meening heeft hem bewogen hier menige woorden
op te nemen, die reeds in 't groot Wdb. staan, maar met dat
schandmerk Zuidnederlandsch : en hierdoor « werd de
omvang der ondernomen uitgave ruim verdriedubbeld ». —
Bijwijze van inleiding, staat aan 't hoofd van deze uitgave eene
lezing van wijlen den h. Tuerlinckx over « eenige eigenaardigheden uit de Hag-elandsche Volksspraak. De wijze om de
dialectklanken te verbeelden, en meer andere bijzonderheden,
spreken het klaar uit dat deze vlijtige arbeid niet mag getoetst
aan de eischen voor beroepsphiloiogen. Niettemin zullen deze
laatste de ruime woorden-nalezing, hier bijeengezameld, met
belangstelling doorloopen, en stellig den bewerker van de uitgave dankbaar gedenken.
L. S.
Dr. J. TE WINKEL. Inleiding tot de Geschiedenis der Nederlandsche
taal. Culemborg, Blom & Olivierse, 1905. Fr. 5.
Dr. JOS. SCHRIJNEN. Inleiding tot de studie der vergelijkende
indogermaansche taalwetenschap moral met betrekking tot de klassieke
en gernzaansche talen. Leiden, A. U. Sijthoff, 1905.
In den titel van Prof. Te Winkel's lijvig werk (2 deelen van
samen 509 biz.) schuilt een verwijzing naar de a Geschiedenis
der Nederlandsche taal D Welke deze geleerde voor Paul's Grundriss der Germanischen Philologie bewerkt heeft. Die « Geschiedenis » is dan naderhand, in 1901, door Dr. F. C. Wieder, in het
Nederlandsch vertaald geworden en door Blom en Olivierse uitgegeven. Maar zijn « Inleiding » heeft Te Winkel zoo ruim mogelijk
opgevat velen zal dit welkom zijn, want zoo bezitten wij nu
ook in onze taal een werk dat over geheel het gebied van de
taalstudie orienteert. En om zulk een taak te hebben aa.ngedurfd
verdient Prof. Te Winkel zeer zeker dank. In een woord vooraf
tot den bescheiden lezer brengt de schrijver in herinnering, hoe
hij zijn werk reeds twaalf jaar geleden begonnen heeft, en hoe
de eerste helft sedert 1892 bij gedeelten in « Noord en Zuid» was
verschenen, en daaruit overgedrukt. Bedoeld `Orden de afdeelingen over het Wezen der Taal (§ i Denken en spreken, § 2 Spraakwerktuigen en Spraakklanken, § 3 Spraakvormen : woorden en
zinnen, § 4 Het persoonlijke en veranderlijke der taal, § 5 Spreken
en Verstaan, § 6 Eenheid en Verscheidenheid van taal, § 7 Taal
en Tongval, § 8 Spreektaal en Schrijftaal, en over Oorsbrong en
Ontwikkeling der taal (§ 1 De oorsprong der taal, § 2 Taalwortels
en grondwoorden, § 3 Woordvorming door samenstelling, § 4
Woordvorming door afleiding, § 5 Klankverandering, § 6 Gemakzucht en welluidendheid als factoren van klankverandering,
§ 7 Verband van klankverandering en accent). Het hoofdstuk
over het verband van klankverandering en accent, waar feiten
ter sprake komen die voor den bouw van de Germaansche talen
van zoo groot gewicht zijn, loopt door in het tweede deel van
het werk, en wordt daar gevolgd door § 8 Taalverandering naar
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analogie, § 9 Taalverandering door taaloverneming, § 10 Schriftvorming en schriftwijziging. Dit laatste § is niet van actueel
belang ontbloot op dit oogenblik, daar het ten slotte de voorslagen tot spellingswijziging in het Nederlandsch ter sprake brengt.
Prof. Te Winkel behoort tot de meest besliste Anti-Kollewijners ;
zijn argumentatie schijnt niet van aard nochtans om veel Kollewijners aan 't wankelen te brengen... Het derde gedeelte van
Prof. Te Winkel's werk handelt over Taalgroeften en T aim §
De talen van Amerika, Afrika en Australia, § 2 De talen van
Azie en Europa, § 3 het Oost-Indogermaansch, § 4 het WestIndogermaansch, § 5 het Oost- en N oordgermaansch, § 6 het
Westgermaansch : Angelsaksisch-Friesch, § 7 het Westgermaansch : Nederduitsch, § 8 het Westgermaansch : Middel- en
Opperduitsch. Een soort encyclopedic, zooals men uit deze
beknopte inhoudsopgave bemerkt, over taalkunde, ten behoeve
van Nederlanders .De schrijver heeft naar duidelijkheid gestreefd,
en ook voor niet-vakmannen zal daardoor zijn werk genietbaar
zijn. Maar het zou die genietbaarheid volstrekt niet geschaad
hebben zoo hij tevens wat minder stijfheid en lang-ademigheid
van zinbouw had willen vermijden. Wie met die zinnetjes van
5 tot io of II drukregelen te doen krijgt, zooals b. v. op blz. 34o
over de voorstellen tot vereenvoudiging van de spelling, zal
ongetwijfeld den zucht voelen opkomen : laat Prof. Te Winkel
tegen de vereenvoudigde spelling zijn, ma,ar waarom ook tegen
vereenvoudigden zinbouw ?
Zeer te prijzen valt, aan dit werk, de zorg aan de bibliografie
besteed.

Het werk van Dr. Schrijnen is anders opgevat, en heeft het
karakter van een handboek voor de wetenschappelijke studie
van de vergelijkende spraakleer : een werk dat zich ten doel
stelt, ten behoeve van beginners of van dezulken voor wie taalvergelijking een bijvak is, een niet te uitvoerig en toch niet
onvolledig overzicht te geven van de uitkomsten en tevens van
de ontwikkeling der Indo-germaansche taalwetenschap. Niemand minder dan Prof. Kern omschreef aldus, in een korte
voorrede, aard en bestemming van het boek. Een inleiding tot
verdere studie schrijft hij verder, een werk bovendien dat is
wat de Engelschen noemen ufi to date s. Hij roemt meer.
Maar het feit dat de schrijver, voor zijn arbeid, met raad en daad
bijstand mocht verwerven van Prof. Kern, Prof. J. W. Muller
en J. S. Speyer, is opzichzelf borg voor degelijkheid. Het werk
is verdeeld in vier afdeelingen. Eerste ardeeling : een algemeene
bibliografie, een twintigtal blz. beslaande, vooral bestemd « om
na te slaan, wanneer men van den nauwkeurigen titel en de
laatste uitgave van eenig vakwerk wenscht kennis te nemen »
(zie, over dit kapitel, de aanvullende recensie in het jongste nr
van Lectuur). — Tweede afdeeline,- : een overzicht van de geschiedenis der filologie, voor de achttiende eeuw, gedurende de
achttiende eeuw (Bopp, Grimm, Schleicher, de junggrammatiker,
de fonetisten). Derde afdeeling : handelt over de algemeene beginselen bij de studie van de Indogermaansche taalkunde : doel en
inethode ; verdeeling der talen ; stamiand ; Indogermaansche
verwantschapsbetrekkingen ; oorsprong der taal ; taal en schrift,
liaguistiek en ethnologie, ethnografie, mvthologie, folklore,
ta.alverandering, dialekt, algemeene taal, klankwetten, volksety-
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mologie, analogie, neologisme, beteekenisleer. — De Vierde
afdeeling behandelt de klankleer in zeven afzonderlijke hoofdstukken : spraakorganen en hun werking ; leer van den klemtoon;
wortel en stam en wat daarbij hoort,als b. v. de sandhi-verschijnselen en de wetten van Anlaut en Auslaut ; de klinkers, liquidae
en nasales in 't Idg., het Lat. en het Pangermaansch; de Ablautsverschijnselen; de explosivae en spirantes in 't Idg.,het Lat.en het
Pangermaansch; eindelijk,een hoofdstuk over wortelvervorming,
metathesis,reduplicatio,worteldeterminatieven en preformanten.
Ziedaar, in hoofdzaak, een opgave van den inhoud.
Helderheid en eenvoudigheid in de voorstelling, bij degelijkheid en vertrouwbaarheid zijn de eigenschappen waardoor
dit leerboek uitmunt. Goedgeslaagd mag dan ook deze poging
heeten om niet slechts de Germanisten maar ook de klassieke
filolog,en « nader kennis te laten maken met de uitkomsten der
hedendaagsche linguistiek ». In de eerste plaats wilde Dr. Schrijnen ons schenken een uitvoerige uiteenzetting van de klankleer :
« wel voel ik mij niet ongenegen », voegt hij erbij, « later ook
eene bewerking, van flexie en syntaxis op mij te nemen als de
beschikbare tijd het mij toelaat ». Nu zijn boek, zoo pas verschenen, dadelijk de eer mocht genieten aan verschillende
hoogescholen ingevoerd te worden, zal dit ongetwijfeld Dr.
Schrijnen ertoe bewegen het weldra te voltooien door dat tweede
deel dat in zijn voorbericht zoo halvelings werd toegezegd.
P. R.
P. VAN ASSCHE. In 't Veen- en Polderland. Antw., G. J. & E.
Janssens, 19o5.
Het blauwgetinte grove papier van dit boek bevalt ons veel
minder dan de oprecht sierlijke druk, maar wat ons volstrekt
niet bevallen kon, dat was de nare inhoud, naar zonder verpoozing, naar aan een stuk, naar en akeling sur toutes les coutures.
Als dat tafereelen zijn uit het Veen- en Polderland, dan zijn nu
de ijsvelden van Siberie, en ons eigen woud zonder Genade,
waar in den ouden tijd elkeen zoo'n onmenschelijken schrik voor
had, lustwaranden en paradijzen haast daarnevens. En ruige
kerels, wanstallig, verwilderd, verbeest, meest alien, en de
wijven mede al zoo harteloos en zoo verdierlijkt als hun vaders,
mans of broers, leven daar hun stomzinnig wroetersleven, onder
een zwaren treurigen hemel, lusteloos, vreugdeloos, hopeloos.
« Het was er eene streek der miserie, waar Mandus Braam
en zijne kramakkelachtige Vina woonden in een huizeken
waarover de wind en regenstormen eens zoo woest bulderden,
dat het nu oud en vuil vooroverhelde. Mos, spichtig gras en
heikruid woekerden op het bultachtig stroodak. 't Stond er te
midden eener heivlakte, overlommerd door eenige hoogstammige
dichtgekruinde dennen, wier donkergroen loover zich ontvouwde
op verwrongen takken. Daarnevens een paar stukjes grond,
waarop de oudjes aardappels, roggen en groenten wonnen.
Telken jaar moesten die worden herveroverd op barheid en
onkruid.
» En rondom zand, omwoekerd met heibrem, wijndroesemkleurig-bloeiend of bruinend heikruid en als saploos gras. Daartusschen soms een doodsch starend veen. Tragisch-rood bloedde
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de avondlucht er nu en dan in uit, terwiji, in de verte, de dennenmassa's bronsachtig-zwaar afteekenden op het purperend of
roodgoudgespreepte Westen. Verder, achter de bosschen, nog
heiland, met dorre kruiden en slapend water en sombergroen
geboomte ; soms armoedige huizekens of ergens op een heuvel,
een graanmolen, oprijzende spoken, mager met lange armen,
en bij avondschemeren draaiende fantastisch, als om de armoede
te malen van dit oord der miserie.
En daar, op dit doode land, hadden de uitgemergelde
menschen Mandus .en Vina zich afgebeuld »...
Ik schreef het begin af, van de allereerste onder deze reeks
spokerige en akelige polderfantasien. Een bladzijde, twee zelfs,
kan dat wel aardig lijken ; maar nooit een anderen toon, altijd
die detailleering en overlading met grootdoende, pronkerige
adjectieven, en altijd aan die uitzichtlooze tragische narigheid.
En Welk zonderlinge beelden soms :
Uit Viere, de tweede schets :
« Het donkergrauwe zwerk week eindelijk uit de diepte. Op
de hoogten gloeide 't nu somberrood, met strepen en veegsels,
terwijl de zon groot uit de vries-nevellagen rees, als een reusachtig
oog dat, in een worsteling met de koude, zijn wonden That uitbloeden».
En geen bijzonderheid zoo nietszeggend of ze moet breed
uitgepraat worden, met dien hollen tragischen stemklank van
den verteller in het schemerduister, om de kinderen te doen
schrikken en beven, als de menschenvreter binnenkomt en
uitbuldert van « Hier ruik ik menschenvleesch »
« De knecht, een breedgeschouderd en zwaarbeenderig
man, het baardeloos gebruind gelaat doorgroefd en de zachtstralende oogen diep gedoken onder stoppelige wenkbrauwen,
trad uit den paardenstal. Warm zat hij gebunseld in zijn dikken
roodbaaien hemdrok. Om zijn peeshals was een dikke wollen
sjaal tot boven de kin gerold. Zijn vaaldiemitten broek, hing,
stijf van vettigheid, rechtlijvig neer in de klompen ». (biz. 28)
Men gelieve de adjectieven eens na te tellen !
0 ! ik herhaal het, Piet van Assche doet moeite genoeg om
zijn zinnen te vijlen en te « fikkelen », te veel zelfs vrees ik
maar onuitstaanbaar somber en eentonig, en overdadig in het
uitpluizen, onmatig in zijn jacht naar schilderachtige stroopijltj es
en vodderijtjes, dat is hij wel, en 't maakt de lezing van zijn
sombere polderschetsen tot een werkelijke martelstraf. Zich zoo
eens oprecht in een akelige stemming te bevinden, is bijwijlen
ook een genot. Wie daarnaar g-eprikkeld is, mag gerust Poe en
Hoffmann ongelezen laten, leverancier van akeligheden kan
Piet van Assche 't op zijn minst zoo goed.
Moge een jongen, wien het zoo ziele-ernst is om zijn kunst,
en die heel wat beters ons zou kunnen schenken als dergelijk
proza om kippenvel te krijgen en 's nachts van spoken te
droomen, en van vermoorden, en van verzopenen, toch inzien
dat hij wel beters te doen heeft, en dat hij zijn talent maar al te
veel reeds heeft verbeuzeld aan schetsen als deze uit zijn vloekP. V.
land der vermaledijding.
V. V. V. ARNHEM EN OMSTREKEN. Arnhem, Kluppel en
Ebeling.
Een reclame-boekje, uitgegeven door de « Vereeniging tot
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bevordering van de Vestiging van Vreemdelingen in Arnhem en
tot Aanmoediging van het Vreemdelingenverkeer in Arnhem en
Omstreken >,. Mogen we de inleiding gelooven, dan leeft men
haast nergens zoo genoegelijk, en zoo goedkoop tevens, als in
Gelderlands hoofdstad. Wie deze ooit bezocht, weet dat ze
inderdaad heerlijk gelegen is, en zelve mooi genoeg met haar
singels, en plantsoenen, en dreven, en waterpartijen. Die Arnhem
niet bezocht, zal door de vele plaatjes in verbeelding ten minste
van deze prachtstreek iets kunnen g-enieten , wellicht ook, dat
hij dan lust gevoelt ze eens naderbij to leeren kennel). , och,
reisden de Vlamingen maar wat liever Noordwaarts op ! P. T.
INGEKOMEN BOEKEN TER BESPREKING.
LE QUATRIEME EVANGILE ET LA THESE DE Mr. LOISY,

velle, ancien superieur general de l'oratoire.

par A. Nou-

ABBE P. CARON. - Les principes de Faction catholique. —
Paris, Bloud et Cie.
J.

La Trinite d'en Bas. Confidences d'un haut
Dignitaire des Loges. — Paris, Bloud et Cie.

BERTRAND. -

Extraits des oeuvres completes
de Bossuet, par le R. P. Bertrand, passioniste. — Paris,
Bloud et Cie.

DE BETHLEEM AU CALVAIRE. -

A.

PANGAUD. -

La Sainte Messe. — Paris, Bloud et Cie.

Uit de verzameling : Science et Religion. Paris, Bloud et Cie.
THEOSOPHES ET THEOSOPHIE,

le Lotus Bleu par L. Grandnason.

LE RADIUM par

le vicomte R. de Montessus de Ballore, docteur
es sciences, Maitre de Conferences a la Faculte libre des
sciences de Lille.

LE CATHOLICISME AU JAPON, par

Albert Vogt.

L' EGLISE CATHOLIQUE EN INDO-CHINE par
LA RELIGION CATHOLIQUE EN CHINE

J.-B. Piolet et Ch.Vadot.

par J.-B. Piolet et Ch. Vadot.

LES MOINES PRECURSEURS DE GUTENBERG,

par Gaetan Guillot.

LA METHODE APOLOGETIQUE DES PERES DANS LES TROIS PREMIERS
SIECLES, par rabbe Louis Lagnier.
L' UNIVERS d'apres

Haeckel, par J. Laminne professeur a l'Universite de Louvain.

L'HOMME d'apres Haeckel, par J. Laminne.
QUEST-CE QUE LE MOYEN AGE,

par G. Kurth.

LA NECESSITE philosophique de l'existence de Dieu par H. Ap-

pelmans, professeur au petit seminaire de Malines.
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DEPORTATION ET EXIL DU CLERGE FRANCAIS, par H. Malfait,
Docteur es lettres.
LE PROTECTORAT EN ORIENT, par J. Aubês, Docteur en Droit.
***
V. NAVEAU. Binnen en buiten. Brecht L. Braeckmans.
A. KRUGER. Die Deutschen Kolonien 104 bladz. Danzig
Verlag und Druck von A. Kasemann 1906.
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T. DE FROE. Engelsche handelsterminologie. Leer en oefenboek
by a An English Reader ». Groningen,P. Noordhoff prijs 1,25.
D. AITTON. Nederlandsch Oost- en West-Indie. Groningen
P. Noordhoff.
B. LAARMAN. Album van geschiedkundige plaatjes f.
ningen, Noordhoff.

0.12

Gro-

OPVOEDKUNDIG TIJDSCHRIFT onder redactie van H. De Raaf I C afl.
Verschijnt om de 2 maanden, per jaargang f. 2,5o. Groningen

Noordhoff.
Die Konzentration im Deutschen Bankwesen.
Stuttgart und Berlin 1905. J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger.

PAUL WALLICH.

Die Kursnotirung an landwirtschaftlichen Bärsen
(GetreidebOrsen) Verlag von Wilhelm Frick k. u. k. HofBuchhandlung, Wien, Graven 27.

AD. TREIBL.

De Pensejager. Yper, Callewaert-De Meulenaere,
prijs fr. 1,50.

J. LEROY.

P.

MORRE. Rubrieken

en zang van Vespers en Lof. Gent, Siffer.

Voor onze humaniora. Eenige opwerpingen
weerlegd. Leuven, Karel Peeters.

LEO GOEMANS.

Eene bijdrage tot de kennis van het Antwerpsch
dialect in de XVIe eeuw. Overdruk uit de Leuvensche bijdragen
wen jg . 2e afl. Lier, Van In.

LEO GOEMANS.

Dr HUNOLD LAHMANN. Mijn nieuw systeem om het lichaam te
stalen en te harden. Antwerpen Nederl. boekh.
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CONSTANCE TEICHMANN'S ^
8 8 HELDHAFTIGHEID

Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat
quis pro amicis suis : Niemand heeft grootere liefde, dan wie
zijn leven geeft voor zijne vrienden. Indien wij deze
woorden van Christus in het laatste Avondmaal moeten
gelooven, — en hoe ze niet geloofd ? — dan mogen wij
gerust van Constance Teichmann beweren dat zij in den
hoogsten graad heeft bemind, want meer en meer had zij
haar leven veil uit liefde voor hare medemenschen.
Heel haar leven was liefde. Heel haar leven ligt besloten
in twee woorden : Dilexit multum. Veel heeft zij bemind.
Heel haar leven was bestuurd door de wetten der liefde.
Deze wetten kunnen tot drie punten herleid worden : de
liefde wil gelijk zijn aan het beminde voorwerp ; de liefde
wil zich schenken ; de liefde zoekt opoffering, lijden, sacrificie, ja het hoogste sacrificie : het sterven.
En in het leven onzer heldin der liefde vinden wij die
drie kenteekens : zij was gelijk aan hare geliefde armen door
de eenvoudigheid haars levens, door de schier armoedige
nederigheid harer kleeding, door haar verzaken aan alle
comfort, gemakzucht of wereldsch vermaak. Dag in, dag
uit ging zij met arme menschen om, troostend, verplegend,
helpend, de zaak als het ware van 't yolk, zijn eigendom,
zijn « lastdier », zooals zij zichzelve soms noemde. En dat
duurde vijftig jaar lang, op het door haar gekozen strijd- en
liefdadigheidsveld : haar kindergasthuis. Maar niet alleen
behoorde heel haar leven en haar gansche persoon : tijd,
krachten, bezorgdheden, aan het yolk ; dat leven zelf zette
zij honderden keeren op het spel.
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Onder al de ziekten die zij verpleegde, droeg er eene
haar voorkeur mee, juist omdat zij haar in de gelegenheid
bracht den heldhaftigen kant harer natuur te bevredigen.
Het was de cholera.
J ongere menschen, in onzen voor hygiene meer bezorgden tijd, kunnen zich geen denkbeeld meer vormen van
deze noodlottige dagen, wanneer zulk een besmettelijke ziekte
losbrak. Met honderden vielen de plaag ten prooi, kwijnden
en vergingen. In 1853, 1859 en 1866, was het een echte
geesel, maar alle zomers, om zoo te zeggen, stond men op
loer, bevreesd dat het monster zou binnensluipen. Telkens
was het y olk het groote slachtoffer : gansche families werden
weggerukt of ontelbare weezen achtergelaten. Dan was nog
het werk van Juf. Teichmann, als de besmetting geweken
was, voor de onnoozele kleinen te zorgen ; maar onder de
plaag, welk onophoudende en onvermoeide opofferingl Des
te roerendcr gemaakt door de gewetensknaging die zij onderging, omdat zij handelen moest buiten de weet of tegen
den wil harer ouders. Hier weerom is niets leerrijkers dan ze
zelve te laten spreken en die ziel in al hare eenvoudigheid
voor den lezer te openen :
Zondag, 18 September (1853).
... Nu is de cholera daar, of iets in dien aard. Ik was er
gansch door gepakt gisteren voor ik naar het groot gasthuis ging,
waar die jonge man mij zegde dat er zooeven een binnen gekomen was in de zaal daar n evens. Hij hood mij aan er naar toe te
gaan en ik deed het, en sindsdien schijnt het mij dat ik er 5o zou
zien zonder de minste ontroering. Wat mij het hart doet ineenkrimpen 't is alleen de vrees dat een der mijnen door deze akelige
kwaal zou kunnen getroffen worden- En toch gij weet wat ik
vooral voor hen vrees : dat zij niet gereed zouden zijn voor u te
verschijnen. Ik bezweer u, lieve Meester, laat mij het slachtoffer
zijn. Indien iemand moet getroffen worden, dan zij ik het... »
« Woensdag, 21 September.
Mijn lieve Meester, 't is weer alles cholera rondom mij.
Gisteren heb ik aan mijn doctor (I) gezeid dat,moest ik het krijgen,
ik naar het Stadsgasthuis zou gaan. Die beste man vroeg mij
heel ernstig bij hem in huis te komen, moest dat gebeuren. Ik
(1) Dr Radeinakers.
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zal het zeker niet doen. 1k zou zelfs naar de betalende kamers
niet willen gaan, indien er geen andere gevallen waren, maar
naar de zalen bestemd voor de heerschende kwaal. Mij dunkt
dat ik nergens beter dan in een gasthuis zou kunnen sterven.
Wezenlijk, mijn vriend, ik zou mij wat fier gevoelen mocht ik
iri het gasthuis der armen sterven, ik dochter van den gouverneur. En was er geene besmetting te vreezen, dan zou ik de gunst
vragen om daar nevens die gasthuiskerk te slapen, onder die
heilige diensters der armen. Maar dat ben ik niet waard, en vie
weet of ik er een woord zou durven over reppen. Lang en kalm
heb ik over dit alles met u gesproken dezen morgen en ik voelde
mij gansch getroost en gestild... »
Met de zelfde opgetogenheid, het zelfde mengsel van
kalm en gezond oordeel en dichterlijke geestdrift, voerde
Constance jaren lang haar liefdevol leven. Heldhaftigheid
lokte haar aan. Als een bruiloftsfeest lachten haar toewij ding,
opoffering, stervensgevaar toe, en inderdaad het waren de
feesten van Dezen dien zij als eenigen bruidegom had gekozen, haren gekruisten Fieer Jezus-Christus.
Weldra mocht zij in haar eigen thuis, in het kindergasthuis, door haar gesticht, haren lijdenden Zaligmaker in
zijne zieke leden verwelkomen toen begon voor goed de
strijd tusschen den edelen drift haars harten en haar kinderlijk plichtgevoel.
Vrijdag, 3o September.
Welnu, mijn lieve vertrouweling, mijn Meester, ik had er
een voorgevoel van dezen morgen als ik naar de stad ging, en
inderdaad toen ik binnenkwam zegde mij Toneke : ze hebben een
kind gebracht, dat zoo slecht is. 't Is in de groote zaal beneden.
— Den heelen dag heb ik schrikkelijken angst geleden, omdat
de gedachte mij kwelde dat papa of mama het zouden te weten
komen. Ik heb het aan mama gezegd, ik heb het wat verzacht : en zij heeft het zoo goed opgenomen dat ik u niet genoeg
kan bedanken, mijn Zaligmaker. Nochtans zal ik morgen en een
heelen tijd lang uiterst voorzichtig zijn : dan zal men mij laten
begaan, en dan, als de plaag losberst, zal alles misschien zonder
moeite gaan. 't Was beter toen ik heenging. 0 dat het genezen
kon, wat ware ik gelukkig ! Maar ik heb van niets anders dan
van cholera hooren spreken vandaag. Dat is om te weenen. Dan
begin ik weer gekweld te worden voor mijne geliefden en dan
voel ik het bloed in mijne aderen stollen. Ik was nochtans in
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schijn vroolijk en gerust, maar in den grond mijns harten ben ik
gansch buiten mijn gewonen toestand. Kom mij versterken,
vertroosten, geruststellen, o mijn lieve Jezus. Niet voor mij ,
mijn leven is in uwe handen, maar voor degenen die ik bemin...
Deze edele gevoelens, dat zelfvergeten, die bekommernis voor hare geliefden waren bij Constance zoo natuurlijk,
dat zij ze niet eens opmerkte, maar plaats vond in haar hart
voor gewetensknaging omdat zij dierbare wezens verdriet
aandeed. Hare zelfbeheersching was ook wonderbaar en,
zooals zij het hier zegt, scheen hare sereniteit niet gestoord
wanneer ze soms inwendig met angst gekweld was.
« Zaterdag, in October.
Heere Jezus, ik wil u eenige regelen schrijven. Ik voel mij
veel beter sedert gij gekomen zijt. Ik heb u vurig al de mijnen
toevertrouwd en aanbevolen, en het is mij of gij er zorg zult voor
drag-en en ze redden zult. Ik ben niet meer bij mijne kleine
cholerieken gegaan : mama had het mij verboden. Reeds had ik
bij mij zelve gedacht dat het beter was nu niet te veel te doen.
Mijn vader weet het nu. 't Is een pak van mijn hart. Hij heeft
wat tegengestribbeld, mijn arme vader ! 't Is de doctor die de
zaak aan boord legde. Ik had dat liever : hij kon zijne zaak bepleiten, want hij heeft een vurig verlangen om die zieken te verzorgen. Hij zegde hem, schijnt het : mijn arm kind ! 0 mijn vader,
mijn welbeminde vader! 't is een groot sacrificie van zijnentwege,
want hij is licht ongerust. Er is voorzeker meer moed voor hem
noodig om mij dat toe te laten, dan voor mij om cholerieken op
te passen... Het was een harde dag vandaag. Een tweede kwam
binnen : dat kind is zieker. 't Ander is bijna gered. Mijn doctor
zeide het mij dezen morgen : hij weende bijna van vreugd. Dat
eerste, Bernard Mallentjer, 3 jaar oud, was ziek geworden om
5 uur 's morgens. Daags te voren was het gansch gezond. Om 9
uren werd het ons gebracht. Zijn afgang was gelijk rijs en water,
hij braakte of het water hem uitspoot, zijne oogen waren ingezonken en als verdoofd, zijn vel was koud en kleverig gelijk dat
van een puid, de kleur was blauw, een totaal verval van krachten.
Alle halve uren moest hij een poeder calomel innemen (2 greinen) tot 7 poeders (14 greinen) en tegelijkertijd een fleschken
ether en munt. Om 10 1/2 hield hij op met braken, ook met
afgaan ; zijn kleur kwam terug, hij kreeg het warm, zweette
zelfs geweldig, zijne oogen waren ook weer gansch levendig.
Vandaag is hij buiten gevaar. De andere is io jaar oud, Jan
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Baptist Mallentjer, kozijn van den eersten. Deze gaat af en braakt
zonder ophouden, hij is koud. Nochtans toen hij binnenkwam
braakte hij niet, maar hij begon later. 't Is minder gevaarlijk als
men braakt, schijnt het. Alle kwartieren neemt hij van het
etherfleschken. We zullen morgen zien. Dat is te zeggen ik niet.
Ik zal hier moeten blijven koekeloeren. Patientie! Ik zal tot u
gaan, ik zal bidden en overmorgen snel ik weer naar mijn gasthuis. Nu kan ik mij niet meer inbeelden dat ik de cholera zal
krijgen. Nu, alles is in uwe handen. Ik ga bidden. »
« Zondag, 2 October 53.
Mijn eenig goed, mijn eenige vriend, mijn steun, mijn toeverlaat, mijn alles, mijne ziel is bedroefd tot der dood toe ! Nu
is mijn kleintje van gisteren al dood : een ander is binnengekomen dat, naar 't schijnt, ook zal sterven. De kleine verbrande
is dood. N o 9 zal ook sterven... 0 mijne lieve engeltjes, ik beklaag u niet, gij verlaat deze wereld van duisternis en ellende.
wij blijven met dezen gier aan 't hart gelijk Prometheus...
Papa zegde mij gisteren : Zijn wij dan zoo boos dat Onze Lieve
Neer ons zulke plagen zendt ? Wij doen toch zooveel kwaad
niet Hij is niet gansch goed... Ik denk ook dat al deze cholerazaken hem kwellen : en waarachtig er is reden toe. Hij ook zegt
niet al wat hij weet, tenzij aan mij. Wat mij betreft, ik zie alles
als door zwartgemaakt glas, gelijk door die ruiten die aan gansch
de natuur een onweerstint geven.O, onze Vader en onze Opperste
Heer ! matig uwen toorn. Wend uwen vergramden arm af, farce
Domine, farce lotulo tuo ! Maar vooral vergeef ons onze zonden,
bekeer de zondaars. Ik ken er eenen ongelukkigen, wiens kind ik
bij Leen besteed heb. Het is een zaak zoo afg-rijselijk dat zij
doet beven. Dan heb ik ook hooren spreken van eene andere
familie van het St Janstraatje 0 mijn God, mijn God, hoeveel
huisgezinnen ten onder gegaan, verwoest, ontmoedigrd ! Gelijk
die arme menschen van Borremans. Mijn lieve arme Gommarus !
Ik heb altijd spijt gehad, dat kind niet gevolgd te hebben.
Maar op dat oogenblik wist ik het niet. Als nu andere ongelukkigen komen, zal ik ze met hart en oog niet meer verlaten voor
zij goed geplaatst zijn. Hoeveel weduwen en weezen ! Wij zijn
wezenlijk in een tijd van ramp en roues:..
Het ongeluk van gansch een bevolking woog waarlijk
op dit edel en gevoelig hart, en zij achtte zich verantwoordelijk voor alle lasten die achtergelaten werden. Soms trof
de kwaal ook andere slachtoffers dan het yolk :
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« Dijnsdag, 4 October, St Franciscus.
Mijn vriend, mijn lieve, mijn eenige vriend, blik in dat hart
waarin gij dezen morgen gekomen zijt. In dat hart dood-bedroefd
en, indien het geen heidensch woord was, zou 'k zeggen wanhopend. Mme le Reverend is dood, dood gisteren avond, op
eenige uren tijd. Gisteren voelde zij niets : zij is gaan wandelen.
En zij is dood ! dat heeft mij overrompeld. Wat te doen, o mijn
God, wat te doen?... Denken dat deze schrilckelijke ziekte ons
aldus als een bliksem kan slaan doet mijne rede wandelen. - »
Van Constance Teichmann kan niet gezegd worden dat
de godsdienst ze minder gevoelig, minder mensch, minder
vrouw maakte. Dit teer en ontvankelijk gemoed was altijd
gereed voor alle verhevene aandoeningen en zij ondervond
ze in den geweldigsten graad. Ook was haar ziel open voor
alle indrukken. In de zelfde aanteekeningen, die den angst
haars harten verraden, zegt zij : a Ik kan niet meer schrijven ik luister naar deze bekoorster (1), deze vrouw, wier
veder een Tier is en wier proza poezie. » Ze was een volledige natuur, en nooit verloor de kunst haar machtigen
greep op haar gemoed. En bij alle droefheid bleef zij
rechtstaan in hare heldhaftigheid : « Mijn lieve vader Somme
en de andere goede doctors, met dewelke wij openhartig over
alles spreken, als wij malkander verlaten zou ik uwe hand
willen drukken zooals aan vrienden die men niet moet terugzien, of zooals soldaten die elkander tegenkomen op 't
slagveld.
« Vrijdag, 7 October.
Mijn goede Meester, dien ik bijna niet meer mijn vriend
dud noemen, ik ben weeral zoo ongelukkig dat mijn haar voorzeker nog eens Witter zal worden. Gisteren zegde mij M. de deken,
wanneer ik hem over de cholera sprak, dat hij niet goed vindt
van cholerazieken te nemen omdat wij onze zusters blootstellen.
Daarop word ik gelijk gij weet. Alles verandert van uitzicht :
waar ik opoffering en moed dacht te vinden, zie ik niets meer
dan roekeloosheid en wreedheid. Wanneer ik met mijne lieve
zusters op het slagveld stond, had ik die bedenkingen niet maar
nu ik aan de keten lig, gelijk een lafaard of een overlooper, ben
ik maar goed meer om te beven en te vreezen. Ik kom mij zoo
schuldig voor omdat ik gedaan heb wat ik heb gedaan, en dit
(i) Georges Sand.
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alles op mij heb genomen, dat ik het morgen zal gaan biechten.
Maandag komen wij bijeen ; ik wil mijn gedacht niet meer zeggen daarover ; ik zal de anderen laten beslissen nadat ik u vurig
zal gebeden hebben opdat uw Heilige Geest ons verlichte. Ik
weet niet of ik niet beter zou doen tot Maandag de heilige Communie te verschuiven die ik morg,enhooptete ontvangen en.0 die
op te dragen opdat gij ons zoudt verlichten. Morgen zar ik raad
vragen aan mijn pastoor van de Augustijnen : deze zal alles
beter verstaan. Ik zal hem tegelijkertijd de toelating vragen om
de cholerazieken te verzorgen ondanks het verbod mijner ouders.
Ik weet niet of in zulk gewichtig geval men niet gewettigd is
dezen roep van hierboven in te volgen die ons ten strijd roept.
Misschien ben ik niet zoo schuldig als ik het vrees, mijn Jezus.
Misschien ook ben ik het meer dan ik het begrijp. Ik ben zwak
geweest en heb toegegeven misschien uit genegenheid voor
mijnen doctor. Die zal doodbedroefd zijn indien wij er geen
meer nemen, maar hier mag dat niet in aanmerking komen. Nu,
ik leg alles in uw hart neder, mijn lieve Meester. Met dit all.es
ben ik geweldig gekweld. 0 mijn vriend, laat alles op mij terugvallen. Ik ben het die al dat kwaad bedreven heb. 1k zeide bij
mijn eigen daarstraks dat ik begreep wat mijne geliefde heilige
Theresia heeft geleden, wanneer zij gelaakt, misverstaan, miskend werd in hare ondernemingen. Maar zij hoorde uwe stem
in haar hart, zij was zeker dat gij haar bij waart, en ik voel mij
alleen, schuldig en mistroostig. Heb deernis met mij. Ik ben zeer
onvoorzichtig geweest, maar ik dacht niet dat ik u vergramde,
mijn Meester, want al deze angsten zijn enkel later gekomen.
1k ben blind en zwak geweest. Nog eens, heb deernis met mij.
En maak dat er geen komen voor Maandag. Herstel mijne zot
tigheden, o gij de beste der meesters en der vrienden. »
Uit deze, misschien te lange aanhaling, blijkt ten voile
de kiesche nauwgezetheid van di t geweten tot in de edelste
drijfveeren, de nederigheid dier ziel, haar oprechtheid tegenover zichzelve. En altijd de zelfde gloed in den dienst van
God en den medemensch, want 's anderendaags zegt zij weer
dat zij door « -verlangen verteerd wordt » om choleralijders
te verzorgen : « 't Is gelijk de jachthonden die geweerschoten
hooren. Het gevaargevoel bedwelmt ons gelijk de paarden als
zij poeder rieken in den slag. s De « heilige onverschilligheid » was Constance nooit een ideaal. Al werd zij door gewetensbezwaren gekweld, toch kon zij niet weerstaan en
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keerde telkens bij hare lijdende kinderkens terug. Zoo zegt
zij als zij er weer een verzorgd heeft :
't Is een der schoonste dagen van mijn leven. Des te meer
daar hij (een jongen, Jan Veldhof), tegen alle verwachting,
bijkomt. De eerste dien ik verzorgd heb is genezen. Deze komt
ook bij: Zie, mijn vriend indien gij mij bemint neen, ik wil
dat niet zeggen. Ik vraag het u niet in den naam onzer liefde.
Alles ingezien, ik verdien het wel indien gij door mij niet wilt
verzorgd worden in de persoon der cholerazieken. Maar gij weet
dat ik niet zeggen kan wat het mij kost er van weg te blijven. »
Aldus dobberend tusschen haar plichtgevoel — want
« liegen kon zij niet » — en hare toewijding, eindigde zij
altijd met aan de laatste toe te geven en hare gelukkigste
stonden waren dezen waarin ze aan stervensgevaar blootstond. Intusschen waakte de Voorzinnigheid over dit kostbaar leven en zij betrapte niets. Zij teekent op dien zelfden
dag (16 October 1853) : « ik denk in 't geheel niet meer dat
ik er van zal sterven, » en sluit haar levensboeksken met
deze bedenkingen :
(, Nu beslist, mijn lieve Meester, is het de laatste bladzijde
mijns levens. Was ik nog zoo in de cholera gedompeld, ik zou
kunnen denken, bij 't herlezen, dat dit genomen is in een onheilszin. Maar voor 't oogenblik is er maar spraak van mijn
leven zooals mijne geliefde vriendin, de heilige Theresia, het
verstond. 1k heb haar feest gevierd met u te ont-vangen, o mijn
verloofde. 1k heb u in de mis kunnen gaan zien in dat kerksken
waar ik altijd anders voel dan in de andere. Waarschijnlijk
door de nabuurschap van al die serafienen der aarde die ik zoo
gaarne hoor, al ware 't maar hoesten en snutten achter hunne
tralien. En wier zang, zoo zoet en zoo melancolisch, mij nooit
koud en overschillig laat. Met dit alles zal ik sterven zonder
carmeliet geweest te zijn. Wat zal ik eigenlijk geweest zijn ?
Wat gij wilt, mijn Jezus, dat is al mijn verlangen. Wat gij wilt,
gelijk gij het wilt, waar gij wilt en wanneer gij wilt. Laat dit
mijne leuze zijn voor altijd... Nu is 't gedaan : ik ga dit boek
mijns levens sluiten... Straks zal ik het ander beginnen. 't Is
vandaag dat gij gekomen zijt, o mijn begin en mijn einde ! dat ik
wil beginnen en eindigen dien bundel van mijne indrukken en
van mijn innigst denken. Hij is voor u, vermits gij alles voor mij
zijt en dat ik wil dat al mijne indrukken en al mijne gedachten
en mijn leven en mijne dood en alles voor u zij voor altijd...
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Alle opteekeningen geven waarin zij de cholera vermeldt,
zou eentonigheid baren. Geweldig loeide de plaag en talrijk
warn de slachtoffers. Zoo lezen wij op den
Zondag, 23 October.
Franske's vader is dood... Franske is gisteren ook binnengekomen. Dat zijn nu vier kinderen van die ongelukkige vrouw.
Ik heb dien armen man ook gezien, die met tien kinderen blijft
zitten. De smart van dien rampzalige was hartverscheurend.
Mijn God, hoe duidelijk voelt men in zulk gemeenschappelijk
wee, dat wij alien broeders zijn ! Ik heb geweend met dien armen
man, dien ik niet kende, als met een ouden vriend, zoo dicht
brengt ons de smart tot elkaar... »
Acht dagen later geeft zij weer bijzonderheden over de
schrikkelijke ziekte :
« Zondag, 3o October
Degenen die geraakt zijn, zijn in mijn oogen reeds dood
ik bedoel dezen die de ware cholera hebben. Wat de anderen
betreft, die een soort cholera hebben, die kan men genezen. Voor
de ware, het is mijne overtuiging dat er, ten minste in doze besmetting, niets te doen is, niets te beproeven. Zelfs als de tegenwerking gebeurt, als de warmte terugkomt en de zieke schijnt
op te komen hoop ik niet meer. Zii vallen daarna in een toestand
(lie gelijkt op de hersenziekte in haren laatsten graad. Wijde
oogappelen, strakke oogen zonder blik, half geopend. Dorre
lippen, volkomen roerloosheid of stuiptrekkingen, geheele ongevoeligheid. Men zou zeggen marmeren beelden : zij blijven
aldus dagen lang : vijf, zes, acht dagen, en dan sterven ze. Wat
de anderen betreft die gauw gaan, zij hebben een gelaat dat niet
te vergeten is. Hunne oogen zijn buitengewoon open, diep ingezonken, met blauwe randen, de neus dungetrokken, de kleur
als lood ; ze zijn ijskoud, kleverig. Een verterende dorst, zoodanig dat de kinderen de stoopkens grijpen, die in hun bedden
gelegd worden om ze te verwarmen, en er het water willen nit
drinken. De stem is als verstikt, verdoofd, versmoord Het vel
van de vingeren is gerimpeld alsof zij in warm water werden
gedoopt... Wij hebben er 29 gehad. Daar blijven er 6 waarvan 2
twijfelachtige en drie die waarschijnlijk nu dood zijn... Hunne
oogen staan wijd open na den dood, men zou zeggen dat ze nog
leven. De lijken hebben niets leelijks of afstootends... »
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De cholerabesmetting van 1853 maakte diepen indruk
op de verbeelding van Mej. Teichmann, omdat zij dan voor
den eersten keer in nauwe aanraking kwam met de schrikkelijke ziekte, maar ze was enkel als een voorspel vergeleken
bij de epidemie van 1859 en die nog heviger van 1866. In
1853, wij hebben het gezien, werden 29 kinderen in het
klein gasthuis opgenomen. In 1859 steeg het getal tot 14o,
waarvan juist de helft 70 genas.. De zelfde angsten,
scrupulen, het zelfde verterend verlangen om de zieken -Le
verzorgen, vervullen de bladen van Constance's dagboek.
De meest kenschetsende aanteekeningen alleen wil ik mededeelen :
« Zondag, 14 Oogst ( £859).
Mijn eenige welbeminde. ik heb u gisteren niet kunnen
schrijven. Vandaag is het Zondag en ik heb tijd. Ik ben mijne
kinderen niet gaan zien. 1k weet er zelfs niets van, wat erg hard
en lang vale : een gansche dag Gij hebt mij zeker een dag
lang willen verwijderd houden van wat mijn leven vervult. Morgen keer ik er terug bij. Mijne twee kleintjes gaan beter. Ik
vreesde ze niet weer in 't leven te vinden. N r 6 was ook beter tot
mijne groote verbazing : maar 't is nog niet gedaan. Er is er een
binnengekomen dat maar 4 uren geleefd heeft. Ik heb het zelfs
niet gezien... En onze processie? (I) Wij hadden Gossec zoo
goed bestudeerd Het ging waarlijk goed. En nu begint het te
donderen als we aan het tweede altaar waren : de hemel verduistert en de regen begint te vallen. Al het yolk loopt \veg en
gij, mijn lieve Meester, wordt bij P. gedragen. Ik ben voor de
deur gebleven tot gij weer buiten kwaamt en dan heb ik u voet
voor voet gevolgd tot aan de kerk. 't Was een dolle draf. Maar
gij waart daar en ik voelde mij hoogst gelukkig zoo dicht bij u,
weinige menschen waren voortgegaan. Wij zijn alzoo terug in
de kerk getreden waar ik mijn hart heb kunnen ophalen van
mijn gekropte Gossec met Genitori uit voile borst te zingen,
want voor den Rozenhoed heeft men niet gezongen. Enkel gaf
Mr Van de Nest de benedictie en juist rolde de donder. Die
muziek was wel eene andere waard. Ik hoor de kiok die mij
meldt dat men u bij eenen zieke draagt. Het schijnt dat er verscheiden cholera's te Berchem zijn sedert 2 dagen. In de stad
gaat het ook nogal hard... ))
(1) De processie van de Lei, die toen nog gansch eene buiten-parochie was. Juf. Teichmann zorgde altijd voor de muziek
aan de rustaltaren.

CONSTANCE TEICHMANN ' S HELDHAFTIGHEID

II

Dijnsdag, 16 Oogst.
Ik heb gisteren nieuws gehad van den dood van mijnen
bult Tistje : Hij heeft alien mogelijken bijstand gehad in dezen
besmettingstijd. Hij werd bediend en stierf heel zachtjes. Ik heb
al de bijzonderheden van zijnen dood met geduld aangehoord,
alhoewel ik bijna dood van den honger was : die arme moeder
was zoo overbedroefd terwijl ze mij alles vertelde. »
« Woensdag, 17 Oogst.
Hoeveel keeren heb ik dien datum vandaag geschreven,
mijn vriend.? Wel een twaalftal keeren : op 4 doodsbewijzen, 6
of 7 binnenkomendem Wij zijn er top-in in de cholera. Papa
heeft mij niets gezegd dat mij in verlegenheid kon brengen en
Mama ook niet. Zouden zij niets weten? Toen ik in de stad
kwam ben ik langs het stadsgasthuis gegaan. Daar hadden ze er
boven de twintig ontvang-en : 26 heb ik later gehoord. 't Is die
arme Moorengang die den voorkeur heeft op dit oogenblik.
16 zijn er daarvan al gestorven ! 't Is verschrikkelijk. Bij ons
waren er 3 gisteren avond binnengekomen : twee stierven
eenige uren daarna. Een leefde er nog... Och God ! 1k heb
zooveel ongelukkige menschen gezien dat mijn hart verscheurd
was.Een arme jongen kwam naar de -visiet.Hij had ook cholerateekens. Hij werd naar 't groot gasthuis gestuurd. Ik dacht in
mijn eigen toen hij heeng-ing : arme jongen, wie weet of ik u ooit
zal weerzien ! Dezen morgen, als ik hoorde dat M r Huger en
zijn kind en zijne meid de cholera hadden, heb ik mij zoodanig
ongesteld gevoeld dat ik mij getroffen dacht. En ik moet tot mijne
schande bekennen dat ik heel bang was. Ik heb nochtans gedacht
dat ik drie, vier uren vOor mij had, en dat, indien ik ziek beg-on
to worden, ik nog in 't gasthuis zou zijn, gelukkig. Het was alsof
ik braken ging. Ik heb mij verstrooid en er niet meer aan gedacht. Het is toch eene bliksemsnelle ziekte : van die twee kinderen dezen nacht gestorven had Been een iets ondervonden.
Hun vader is in 't gasthuis en de moeder is zwanger. Men ziet zoo
gansche families verdwijnen. Parce Domine, parce populo tuo...»
« Zaterdag ii September.
Mijn lieve Meester, laat ons wat kouten. Ik heb een weinig
tijd dezen avond. Straks zal ik wat buiten gaan bidden : zij zeggen dat het weer goed is, anders was het al vries-koud. Dit afschuwelijk jaargetij, dat op den ouderdom trekt gelijk de lente
op de jeug,d, gaat bepaald op ons neervallen. Nu, gezegend al
wat ons van den Heer komt ! Zelfs de ouderdom, zelfs de dood !...
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Gisteren heb ik u teruggezien bij mijne geliefde cholerieken.
Drie hadden het geluk u te ontvangen Die arme Lize ontving u
voor den eersten keer. Zij had zoo weinig het gebruik van haar
verstand dat ik ze moest wakker maken en opwekken. Op 't
oogenblik dat ge kwaamt, had ik hun de akten van Geloof, Hoop
en Liefde doen zeggen. Het was waarlijk een aandoenlijk tooneel dat ik niet zal vergeten, die zaal vol zieken op lijken
trekkend, dit altaar in 't midden opgericht, die zusters op hun
knieen, en de priester gaande van zieke tot zieke, en hun gevend
het jongste voedsel dat ons doet leven voor de eeuwigheid. Twee
zusters, zuster Francisca en zuster Mathilde, waren bij het bed
van Marieke en van Frans. Ik moest die arme Lise oppassen.
Op 't oogenblik dat gij tot haar kwaamt vroeg haar de priester
of zij vast geloofde dat gij daar waart. Ik was verplicht op haar
te neigen om haar te zeggen dat zij ja zou antwoorden. Dan om
haar te zeggen van haren mond open te doen 1k be yond mij
aldus, mijn welbeminde, schier in aanraking met u, want gij ook
neigdet over dit arm kind. Gelukkig moesten zij niet braken.
Vandaag zijn Frans en Lise beter, maar Marie is slecht. De
groote broer is ook vandaag binnengekomen (I). Dat zijn nu vijf
kinderen : het zesde is in het stadsgasthuis. De moeder is dood
en de vader heeft ook de cholera.. »
« Maandag,
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Tristis est anima mea usque ad mortem. 0 mijn vriend, mijn
vriend ! welke last op mijn hart ! Hoe gaat het op dezen stond ?
Arm lief zusterken ! mij dunkt dat ik mijn leven zou geven om
het uwe te redden. — Gij, Heer, weet alles, kent alles, mijn verlangen ligt gansch bloot voor u. Ik vraag u niets : maar mijn
hart zou ik voor u willen openen. Gij ziet het overgroot verlangen dat mij verteert. En nochtans zou zij niet gelukkig, gelukkig
zijn, zoodanig dat ik ze moest benijden ? Maar dat mijn gasthuis
aldus de cholera zou gegeven hebben aan dien engel, die ons
kwam helpen en bijstaan, dat doet mij van angst sterven... Hier
weet men van niets. Ik heb altijd gelachen als ik terugkwam
opdat men op niets zou denken... Indien mijn goede engel naar
ginder kon gaan en mij nieuws meebrengen? Hadden wij meer
geloof, dat zou aldus gebeuren. Ik ben gaan wandelen onder 't
licht van die bleeke maan. Ach mijn vriend, wat zal er van komen? Wat gij wilt. Dat zou mij genoeg moeten zijn. 't Is gelijk
zij het zegt, die bekoorlijke en zoete vrouw : 't is gelijk het Onzen
(i) In de cholerazaai.
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Lieven Heer zal believen. Dat uw wil geschiede, mijn Vader
en mijn al... »
« Dijnsdag, 13 September.
Dank, dank, mijn God! Dank, mijne moeder ! Dank, gijlie
mijne vrienden des hemels ! Zij is beter, veel beter. Ik heb een
schrikkelijken nacht gehad. Ik droomde akelige droomen en
telkens ik ontwaakte kwam mij deze vreeselijke gedachte : hoe
gaat het met mijn lieve, kleine zuster Mathilde ? God weet wat
nu gebeurt? In die gevoelens ben ik naar de kerk gegaan en genaderd tot den heiligen Rechterstoel en dan tot u, mijn Jezus.
1k kon enkel u bezien met een onzeggelijk verlangen en voor u
weenen. Thuiskomende wist ik dat mijn vonnis mij wachtte
en ik voelde mij bezwijmen. Wanneer Charles mij gezegd heeft :
het gaat veel beter! heb ik mij als in het Paradijs gevoeld. Ja,
het gaat veel beter met haar. »
Na de genezing van de zuster was de groote woede van
de plaag gevallen en Mej. Teichmann kon weer vrij ademen.
Met haar gewone vurigheid legde zij zich dan toe om voor
den verkleefden geneesheer van haar kindergasthnis, Doctor Rademakers, het eerekruis te bekomen.
Tot 1866 werd Antwerpen van de schrikkelijke kwaalbezoeking gespaard doch dit jaar woedde de ziekte op eene
schrikkelijke wijze. Dan ook had het feit plaats dat bijzonder geprent bleef in 't geheugen van 't Yolk en dat nochtans,
in Constance's leven, maar een episode was van gansch eene
aaneenschakeling vrome daden. Ik bedoel het bezoek van
Mej. Teichmann aan het besmette schip Agnes.
Sedert 1862 had de familie het gouvernement verlaten,
maar feitelijk bleef zij aan het hoofd van alle kunst- of liefdadigheidsondernemingen in de stad. Geen wonder dus dat
een der eerst-ingelichte over de verschijning van den geese'
Mej. Teichmann was.
Haar vader leefde dan afgezonderd op zijn buitengoed,
zonder zich nog met politieke zaken te bemoeien en aan
zijnen hoogen ouderdom
hij stierf het volgende jaar
spaarde men zooveel mogelijk yerontrusting en aandoeningen.
Constance was op zekeren Meidag, volgens gewoonte, naar
haar gasthuis gegaan, maar in plaats van op het gewone
uur thuis te komen, had zij eene expeditie aangegaan, die
ik eerst door mijne moeder zal laten verhalen :
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« Zaterdag, 26 Mei (1866).
... Er is nog geen cholera in de stad, volgens mij verzekerd
wordt, maar zij heerscht onder ongelukkige landverhuizers die
men ingescheept had over tien dagen, en waarvan twee, in
St.- Elisabeth's gasthuis gedragen, aldaar overleden zijn. De
overigen waren voortgevaren tot Calloo. Daar werden anderen aangetast door de schrikkelijke ziekte en de oeverbevolking weigerde met bedreigingen ze aan land te laten
komen. Na betreurenswaardig uitstellen vanwege het Gouvernement stelde men eindelijk het fort Liefkenshoek tot hunne
beschikking en zij zetten er zich neer. Ongelukkig doen verschillige gevallen zich voor en niets was geregeld voor het verzorgen
dier ongelukkigen. Dit alles was gebeurd zonder dat wij, bij
papa, iets wisten ; de dagbladen of Constance hadden geen woord
gerept, Mr Thielens (1) dineert met ons den Woensdag i6 Mei.
's Avonds, terwij1 hij ons tot aan huffs vergezelt, breng ik hem op
het kapittel van de cholera. Hij stelt mij eerder gerust met le zeggen dat zij in Holland bijna verdwenen is, zoodat wij Donderdag
alien in volkomen gerustheid waren, maar op het gewoon uur
kwam Constance niet terug. Marie eerst, dan mama treden in
papa's cabinet, waar ik bezig was luidop te lezen, met zeer bedenkelijke gelaten. Eindelijk bekent ons mama dat L P. van de
stad teruggekomen is, breng-end een briefje van Constance,
waardoor zij hem meldt dat zij met den pastoor van het stadsgasthuis naar Lillo vertrokken is, waar zij die arine zieken gaat.
bezoeken die hij wel weet. Daarop groote ontsteltenis van papa,
Wiens onrust waarlijk pijnlijk om zien was, van mama, die vuur
en vlam spuwt tegen de onvoorzichtigheid van zulk een handelwijze... Papa weigert volstrekt te dineeren, niemand had honger ;
kortom, tegen 7 uren rijden N. en L. P. naar de stad in de hoop
nieuws te krijgen van onze heldkaftige (want men zou Naar op den
duur toch bewonderen) van onze heldhaftige losgebrokene.
Gelukkigerwijze wacht zij niet lang om zelf te verschijnen. Nadat
zij zich gansch omgekleed had in de stad, wordt ze door N. tegen
acht uren teruggebracht, weenende dikke tranen en vergiffenis
vragend aan papa, die zoo blij was ze terug te zien dat hij er
zijne gramschap voor vergat en veel gauwer tot bedaren kwam
dan men het verhopen mocht...
(I) Secretaris van Mr Teichmann, toen deze gouverneur
was, en in dezelfde hoedanigheid gebleven bij M r Pycke, zoodat
hij op de hoogte was van alle gebeurtenissen in de provincie.
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Dit familietooneel maakte diepen indruk op mijn kinderlijk gemoed en zal nooit nit mijn geheugen gewischt
worden. Ik zie nog het halve-duister der zaal en Constance's
gestalte nederig geknield voor haren vader en hem vergiffenis vragend voor 't verdriet dat zij hem veroorzaakt had.
En mijn grootvader, met zijn eerbiedwaardig gelaat, den
grijzen kop over haar gebogen, haar zacht verwijtend :
« Gij hadt ons dat niet moeten aandoen! Gij hadt op ons
moeten denken. » Het kwam mij raadselachtig voor dat
zij vergiffenis incest vragen en toch niet schuldig was.
Constance's impressies dienen bier natuurlijk meegedeeld :
Vrijdag, i8 Mei,
Lieve Meester, ik schrijf u na een zoo buitengewoon waag-stuk dat ik mij bijtijd afvraag of ik het gedroomd heb dan of het
wezenlijkheid is. Sedert gisteren morgen had ik gedacht, ik weet
niet waarom, dat ik naar dat besmet schip zou gaan. Maar ik
tivil beginnen met het begin. Woensdag morgen horn ik den
Pastoor ( 1) van het stadsgasthuis tegen. Hij zet mij het hart overhoop met te zeggen dat er choleralijders liggen aan boord van
het schip Agnes : dat hij hun vervoer naar 't gasthuis heeft willen
bekomen, maar dat men er niet wil in toestemmen. Daarop
schrijf ik gauw aan M r Thielens dat hij mij zou komen
spreken. Hij doet het en vertelt mij allerdroevigste zaken over
deze noodiottigen Hij gelooft dat er zusters bij zijn. Ik loop bij
Mr Pelgrims (2) en bij den Pastoor van 't gasthuis. Er zijn geen
zusters : zijn er priesters ? M r Thielens dineert met ons. 1k
neem bij hem informatie en hij gelooft ja. 's Anderendaags morgens g-a ik langs het stads.,-,asthuis. De Pastoor is bij Pyckenheer (3) gegaan om te bekomen dat men hem aan boord zou
laten gaan : men heeft hem eene toelating beloofd die niet aankomt. Hij wil vertrekken met Pater Bruson (4). Kom met ons,
zegt hij mij. Hij beantwoordde mijn wensch. Ik stel hem voor
bij Mr Thielens te gaan om de zaken te bespoedigen. Ik aarzelde
(i) Z. Eerw. Heer Teurlings, een alom geeerd en geacht
man, vol toewijding en zieleniever.
(2) Aalmoezenier van het Krijgsgasthuis, een welbekende
figuur in Antwerpen.
(3) 's Gouverneur's bijnaam in Vleeschouwers bladje Reinaert de Vos.
(4 ;

Een Jezuiet.
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nog. 1k loop bij L G. Hij was er niet. Ik schrijf hem dat ik vertrek en dat ik hem verzoek, indien ik laat thuiskom, mijne afwezigheid op te helderen Ik had aan den pastoor gezegd dat hij
mij in O.-L.-Vrouw-collegie zou vinden indien ik vertrok. Ik
zette het op een loopken ; ik zweette dikke druppelen onder eene
brandende zon. Ik beeldde mij in dat ik te laat ging komen.
Eindelijk zijn wij op gang.Ik be y ond mij met deze twee priesters,
nog niet goed wetend of het waarheid was. Ik hoopte op tijd
terug te zijn.
Haar verhaal onderbreekt Mej. Teichmann hier om,
volgens jaarlijksche gewoonte, naar het Sinxen-muziekfeest
in Duitschland te gaan. Eerst den 28 n Mei hervat zij :
« ... Er zijn te Liefkenshoek lal boven de 5o dooden en een
dertigtal zieken. Ik had gedacht het relaas te schrijven van dien
tocht van den I7n Mei. 1k ben gebleven aan het oogenblik
waarop ik mijn besluit geschreven had aan G., daar ik hemzelf op zijn kantoor niet had gevonden. Was hij daar geweest, ik
zou niet vertrokken zijn, geloof ik. Ik had niet kunnen wederstaan, indien hij mij gesproken had van de onrust der lieve
mijnen. Ik hoopte steeds bijtijds terug te zijn en ze niet te bedroeven. Ik begaf mij dan op weg met den Pastoor en Pater
Bruson. Onderwege hebben wij gekout en onze gebeden gelezen. Wij komen in Lillo aan. Van daar brengt een schuit ons
naar Liefkenshoek. Wij vinden op een steamer de doctors
Defourchaux en Smal (nog een muzikale herinnering), M r Carlier
en den kapitein van den steamer. Zij schijnen nogal verwonderd
mij te zien. Wij vragen hun hoe wij het besmet schip zouden
kunnen bereiken. Dat schijnt moeilijk. De steamer moet een
lichter gaan halen waarop men de zieken wil leggen. Met een
schuit is het onmogelijk. Wij blijven aandringen. Eindelijk zegt
Mr Carlier : Welaan, vermits Mej. Teichmann het verlangt !
Wij bedanken hem hartelijk en wij vertrekken. Ik beken dat
mijn hart pijnlijk bedrukt was, toen wij dit doodsschip bereikten.
De drie arme lieden van het manschap zien er dankbaar uit ons
te zien binnentreden. Mijn God, wat akelig tooneel hebben wij
daar aanschouwd ! Eerst in een eerste tusschendek een arme
zieke die Fransch sprak : hij zag er nog al goed uit, die. Lager
lagen er io of II zieken. Het was er donker. Ik wist somwijlen niet of er iemand was of niet, in die soorten schuiven
waar die ongelukkigen lagen. Een ziekendiener wiegde in zijne
armen een kindeken, zeer slecht, bijna stervend. Een ionge
knaap lag daar zijn vader in een lade boven hem. Ik word be-
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last te vragen naar den godsdienst van iederen zieke. Er zijn 5
catholieken. Ik schrijf ze op. Pater Bruson hoort hunne biecbt
en de Pastoor dient hun. de Heilige Olie toe. Wij zetten de
protestanten aan tot vertrouwen in Gods barmhartigheid en tot
het gebed. De sacramenten worden aan dezen Franschman toegediend, dien wij eerst gezien hadden. Ondertusschen ga
ik een oogenblik op dek : een groote, zwarte hond komt
mijne handen lekken. Maar toen ik de soort ladder zag door
dewelke ik in 't schuitje moest neergaan, was ik waarlijk bang
en ik dacht dat ik er mij nooit zou op durven wagen. Eindelijk
vatte ik mijn moed met beide mijne handen vast en de koord
insgelijks. De twee matrozen, die ons geleidden, moedigden mij
aan zoo goed zij konden. Het Bing beter dan ik dacht. De schuit
bracht ons naar 't fort Lief kenshoek. Wij treden naar den ingang :
een militair verbiedt ons door te gaan. De heeren komen, Smal,
Carlier en andere officieren. Zij doen ons binnengaan en men
presenteert geweer voor ons. Wij bevinden ons te midden van
eene menigte menschen in verscheiden kleeding, die ons nieuwsgierig bezien, maar met eerbied. Wij worden naar de kazemat
geleid waar de zieken zijn.
Het vervoig tot morgen. »
Dijnsdag, 29 Mei.
Ik ga voort met mijn verhaal van gisteren, mijn welbeminde.
Wij stijgen naar een soort kamer waar 9 of ro zieken liggen
op matrassen op den grond. De eerste is een man, zeer ziek :
nevens hem eene jonge Walin, bijna genezen. Dan eene
vrouw met het echte cholera-gelaat. Haar broeder, een goede
Duitsch, kwam alle oogenblikken bij haar. Hij hield niet op van
bidden terwijl zijne zuster bediend werd van de sacramenten.
't Is deze vrouw die ons met de meeste g-ulheid hare dankbaarheid betuigde. Wij drukten elkaar de hand bij 't heengaan. Zij
kuste met vurigheid een klein kruisbeeld dat Pater Bruson haar
gegeven had en toonde het aan haar broeder. Tausendmal dankbar ! zegde zij ons. Daarna was er een klein meisje, twee, Ririe
vrouwen, die hevig begonnen te braken ; een kindeken lag op een
bed te sterven tegenover deze rij. Terwijl de priesters al dezen
biechtten en bedienden, werd een jonge knaap gebracht door
cholera getroffen ; eene jonge Hollandsche kwam boven met
haren man. Hare lippen waren blauw, zij had kou. Zij zat op
eene bank terwijl zij wachten moest dat men haar een bed
maakte. Wij begonnen te kouten en ik vernam van haar dat het
haar kind was dat ik op het schip had gezien. Ik kon haar zeg-gen
dat het nog leefde. Gij bedriegt mij niet ? vroeg zij mij verschei2
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den malen. Ik verzekerde haar dat het niet dood was. Zij was
Brie jaar getrouwd : het was haar eenig kind. Zij wilde terug
beneden gaan, maar op 't oogenblik dat wij vertrekken gingen
kwam haar man ons vragen een bed voor haar to doen gereedmaken omdat zij ziek was. Ik geloof dat zij gestorven is. — Wij
hebben die arme lieden verlaten. Vaarwel ! zegden zij ons. Eilaas
ja, vaarwel ! Wij mochten elkander op deze wereld niet terugzien.
Toen wij het schip verlieten keken de drie matrozen van het
manschap ons ook na en bezagen ons zoo droevig. Wij gaan
weer door de menigte der gezonden waar wij Italianen ontmoeten met allerliefste zwartoogige kinderen : Giambattista en
Antonio, met dewelke wij een praatje slaan. Wij varen terug naar
Lillo waar wij het rijtuig weer nemen dat mij hier terugbrengt.
Mijn God, vergeef mij de onrust en 't verdriet dat ik veroorzaakt
heb aan mijn vader en aan mijne moeder en aan al de mijnen.
Ik weet nog niet of ik goed of slecht gehandeld heb. Vele menschen laken mij, ik weet het, anderen bewonderen mij. 1k kan
met alle oprechtheid zeggen dat die afkeuring en die lof mij ongevoelig laten. Ik oordeel mij-zelve zelfs niet, maar ik laat u dat
over, mijn welbeminde. Zij vertrekken, 250 — er blijven 23 zieken — 53 dooden Dat is het relaas van dien dag, die in mijn
leven zal tellen, de Ile Mei. »
Vroeger reeds had Constance haar indrukken neergeschreven over dien heugelijken dag :
« Vrijdag, 25 Mei.
1k zal u niet lang schrijven, mijn welbeminde, want ik heb
een hoop brieven achteruit liggen. Gij zijt in mijn hart teruggekomen. Ik leef in een soort van roes als in heldhaftigen tijd of
op het slagveld. Is het daarvoor dat ik een oogenblik voelde dat
ik u als vroeger beminde met ininneliefde? 't Kan zijn. Het
gansche menschdom voel ik mij beminnen. In 't gasthuis hebben
wij nog altijd niets, maar in het gasthuis van de stad zijn er 6.
Ginder gaat het heel slecht : 45 dooden al, 25 zieken. Al degenen bijna die ik gezien heb zijn niet meer : die arme jonge
vrouw, die zoo angstig vroeg of haar kind nog leefde, is ookal
gestorven. En die vrouw, die met zulk diep gevoel, dat ik het
nooit zal vergeten, tot ons sprak : hundert tausendmal Dank ! is
waarschijnlijk nu dood. Ik ben aan den goeden Pater Bruton
nieuws gaan vragen : hij was er gisteren weer geweest. Dat ik
er nog eens kon gaan ! Ik weet nog niet of ik goed gedaan heb
of kwaad. De Pastoor laakt mij anderen loven mij : Judica me,
Deus, et dicerne causam meam de gente non sancta. Uw oor-
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deel alleen is voor mij van belang, mijn welb,eminde. Indien
deze wat buitengewone daad mij door u werd ingegeven, dan
had ik gelijk. Is zii te wijten a an mijn waagziek karakter, dan
had ik ongelijk mijn vader en moeder te bedroeven... Wat zeker
blijft, mijn welbeminde, 't is dat die 17e Mei een der schoonste
en gelukkigste dagen was mijns levens en dat ik u tot der dood
zal blijven zegenen voor de uitgelezen gratie die gij mij verleendet. Er zijn zusters nu : ik ben er voor niets meer goed. Ik
zou er overigens niet meer mogen terugkeeren... »
In voile eenvoudigheid oordeelde Constance over zichzeive en dat haar vermetele tocht ze niet tot hoogmoed deed
overslaan, bewijzen de volgende woorden
1k voel mij voortdurend in allerdiepste vernedering voor
u, voor de anderen en voor mijn eigen. Dat ik zoo arm en nietig
ben onder alle opzichten maakt mij niet ongelukkig. Met uiterste
dankbaarheid aanvaard ik de genegenheidsblijken die mij toekomen, diep overtuigd dat ik ze niet verdien.

Op die wijze vangt zij het relaas aan van hare expeditie.
De cholera, eerst op dat schip verschenen, loeide weidra
met verschrikkelijk geweld in de stad. Het kindergasthuis
alleen ontving over de 3oo kinderen, terwijl in het stadsgasthuis, volgens cijfers aan Mej. Teichmann medegedeeld
op het einde der besmetting, 2205 zieken gelegen hadden,
waarvan er 1200 stierven. Dit alles gebeurde op ruim twee
maanden tijd, want in 't begin van Augustus was de kwaal
al merkelijk aan afnemen.
Deze twee maanden waren voor Constance een onophoudend zwoegen, want nevens haar vielen zusters en helpsters ziek en dood, — de meld van 't gesticht, de brave,
gedevoueerde Mie, werd op eenige uren door de plaag
weggerukt. Dit was voor Mej. Teichmann eene groote
droefheid, maar maakte ze niet meer bevreesd. Haar goeden
helper, Dr Rademakers, had zij dan niet meer hij was
den 2 n October 1864 overleden maar in Dr Roselt, zijnen
opvolger, had zij eenen onwaardeerbaren steun gevonden.
ongelukkig was deze bekwame geneesheer, uit hoofde van
ziekte, afwezig toen de cholera losbrak. De zusters dag en
nacht in de bres, vielen een voor een ziek, of van de be-
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smetting, of van vermoeienis. Kortom, het was een tijd van
heldhaftig zwoegen, dat het later leven saai en eentonig
deed voorkomen in Constance's oogen.
Eenige aanhalingen uit honderden zullen haren gemoedstoestand ophelderen :
« Zaterdag, 23 Juni.
Mijn lieve Meester, wij zijn minder overlast, omdat er 6
kinderen gestorven zijn : 7 nu waarschijnlijk, want een is bijna
dood binnengekomen. Mie had mij verzocht de namen op de
dooden te leggen, omdat de dragers ze niet herkennen als zij ze
komen halen. Ik ben dus naar dat doodenveld gegaan : 6 arme
ontslapen kinderen lagen daar, waarvan drie broeders, de kinderen van een militair die in 't kamp is. Die ongelukkigen zijn
dus hun drie kinderen op drie dagen kwijt! Die moeder weende
zoo bitter, dat ik met haar begon te weenen... »
Zondag, 24 Juni.
Mie zegt mij telkens ik aanga : tot morgen als het God
belieft. Waar is het ook dat men tegenwoordig minder dan ooit
op de toekomst kan rekenen... Mijn leven is van kleinen tel,
nochtans voor het gasthuis zou het een verlies zijn, geloof ik...
De aanwezigheid eener vrouw is iets vreemds en heeft eene geheimzinnige en onvoelbare macht... Bah ! Gij zoudt eene andere
vrouw vinden, mijn lieve Meester... Ik kan voorzeker aan wie
ook geen gelukkiger bestaan wenschen dan het mijne sedert
2Q jaar en tegenwoordig nog. God, mijne zieken, mijne kunst
vervullen mijn leven... Wat zal er bij ons nog gebeurd zijn? God
weet hoeveel arme engeltjes nog binnengekomen zijn en misschien reeds ten hemel gevlogen ? Er zijn op den burgerlijkenstand 62 dooden tegen 14 geboorten. 't Is verschrikkelijk... »
« Dijnsdag, 26 Juni.
Mijn lieve Meester, ik was zoo ongelukkig dezen nacht.
Gij weet dat de duisternis mij altijd wat uitzinnig maakt. Het
scheen mij dat ik van de cholera ging sterven t ik voelde reeds
dat bezwijmen en dit ongemak dat ik bij mijn arm Janske had
gezien. Dan heb ik mijn leven, mijn verleden overzien, vooral
het gasthuis dat er eene groote plaats in beslaat. Ik heb mij afgevraagd of ik goed of slecht gedaan had met dit werk te scheppen en er mij aan toe te wijden ? Werd ik daar niet toe gedreven
door een gril, een manie, een bewusteloozen hoogmoed? Ik heb
er anderen toe gelokt : eenige vielen als slachtoffers. Moet ik ze
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beklagen ? Neen, want zij waren oprecht en ter goeder trouw in
hun zelfvergeten. Maar ik, heb ik uit liefde gehandeld? Gij alleen
weet het, o mijn God. Die gedachten folterden mij het hart.
Alzoo, wat zoo vele menschen bewonderen, het doel, het werk
mijns levens zou een keten zijn van misgrepen en fouten ? Die
twijfel is akelig. Maar wie kan zeker zijn in de waarheid te staan?
Uwe oordeelen zijn zoo verschillend van die der menschen !...
Het gevoel van de verantwoordelijkheid, die op mij weegt, verschijnt me dan zoo geweldig !... Ten minste hebben deze bittere
gedachten dien goeden uitslag dat zij mij alle zelfbehag-en en
alien hoogmoed onmogelijk maken... »
Voor Constance waren altijd de anderen bezield met
alle edele drijfveren en onbaatzuchtige, grootmoedige gevoelens. Zij alleen was klein en nietig in handel en wandel.
Deze nederigheid was noch gezocht noch gedwongen, maar
de natuurlijke uiting harer overtuiging.
« Zaterdag, 7 Juli.
Lieve Welbeminde, nu ben ik er top-in, in de cholera. Ik ben
er half duizelig door. Daarenboven heeft het zicht van dien
armen man, die op eenige urea zijne vrouw en zijn kindeken
verloor, mij sedert dezen morgen overhoop gezet. Zijn troosteloos gelaat vervolgt mij en telkens ik er aan denk stijgen de
tranen in mijne oogen. Mijne oogen branden. Ik heb dat heel
kleintje van 3 maanden, het eenige dat hem overblijft, in de
zalen boven gedragen. Arm schepseltje ! ik hield het tegen mijn
hart. Het zocht wat zijne moeder gewoon was hem te geven :
zij is er niet meer. Ik wou dat dit ten minste in 't leven bleef. Ik
heb eene zuigflesch laten halen. Toen ik aankwam waren er 8
cholerazieken op te schrijven en 6 dooden waar ik het briefken
moest voor geven. 't Was om zot te worden. Ik ben alies gaan
meten en opschrijven in de doodenkamer en zette den naam op
ieder lijk. De oudste dezer 3 broeders was er onder en mijn
lange Piet en dat Jaakske dat wij met zooveel moeite warm kregen. DAt is zoo bedroevend, medicaal gesproken, in die ziekte :
zij komen aan blauw, koud, stervend. Men krijgt ze warm, zij
komen op, ge denkt dat zij gered zijn. Niets te doen : zij vallen
in een cerebralen staat, kwijnen eenige dagen en sterven Ik
weet niet wat er te doen zou zijn om dien staat te genezen. Calomel, bloedzuigers, niets helpt : zij sterven des te rapper. Ook
zou ik eens willen beproeven hun warmen wijn te geven, iets
prikkelends. iviaar ze zouden er misschien dommer door worden.
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Eertijds dacht ik dat dit veroorzaakt werd door de zeer sterke
medicamenten, die zij nemen. Maar nu ben ik overtuigd dat als
hoofdorganen, gelijk de hersens, diep geraakt zijn door de cholera, de zieken schijnen te beteren, maar onvermijdelijk later bezwijmen. Bij volwassenen en oudere kinderen verdraagt het
gestel soms den schok, maar bij de kleine kinderen gebeurt dat
zeer zelden. Wij hebben er gehad sedert eenige dagen van die
echte cholerieken die alle medicatie trotsten. Zij zijn als door
den bliksem geslagen... Er is vermindering in 't getal zegt men.
Wij hebben er nooit zooveel gehad... »
« Zondag, 8 Juli.
Ik heb in mijne armen een kindeken bovengedragen, het
schoonste dan men zich denken kan... Ik kuste het op u denkend,
mijn lieve Jezus, die ook een kindeken wildet zijn...
cc

Woensdag, II Juli.

Ja, mijn Welbeminde, 't is dat noodlottig cijfer II ! II September 59,11 Juli 66.Mijn zusterken Frederica heeft de cholera... ),
« Donderdag,

12

Juli.

Lieve Welbeminde, mijn arme Mie is dood. Gij weet welken
angst ik gisteren heb uitgestaan door de ziekte der zuster. Mie was
ziek, maar ik was over haar hoegenaamd niet ongerust. Ik ben
verscheiden keeren bij haar geweest en heb haar nog een poeder
bismuth gegeven voor ik vertrok. Zij zelve zegde mij dat zij geprobeerd had om op te staan, denkend dat zij genezen was. Gisterenavond heb ik er zelfs niet aan gedacht nieuws van haar te
vragen. De zuster is veel beter : ik geloof dat zij gered is. Ik
bedank u mij het verdriet gespaard te hebben haar te verliezen.
Nu is het deze arme vrouw, betrokken in al mijne goede herinneringen, die gij tot u roept, Heer. Ik kan ze niet balagen. Zij
is eene roemrijke dood gestorven. Ik vertroost mij door het gedacht dat ik haar nooit iets heb laten doen dat ik zelve kon
doen. Meermaals heeft zij mij voorgesteld de cholerieken in de
zaal te dragen. 1k heb het enkel toegelaten als ik het niet vermijden kon. Ik ben het die nu alle dagen de lijken ga meten en
de namen opzetten zooals zij het gevraagd had. Mijne arme Mie I
ik zal ze schrikkelijk missen. Ze was zoo stipt, zoo verstandig,
en had zulk een goed en moederlijk hart... »
cc Zondag, 15 Juli.
Ik ben afgrijselijk vermoeid, mijn Welbeminde. Ik zal u niet
lang schrijven. Vind ik gisteren morgen niet zuster Ludovica te
bed1 Ze was 's nachts ziek geworden : overgeven en afgaan. Ge-
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lukkig is zij hersteld of bijna. Ik beef iederen keer dat ik in 't
gasthuis aankom. Waak over ons, behoed ons, lieve Heer. Wij
hebben Z. Antonia en Z. Eugenie, en alles gaat. Ik heb mijne
arme zuster Godelieve naar bed gezonden voor een uur, ze sliep
waar ze stond. Verscheiden kinderen zijn vertrokken : de eene
voor den hemel, de andere voor thuis. Mijn Guillaume is doyen (1). Hij is gansch kalm. Hij was in een schrikkelijken staat
van ontsteltenis. Hij is vol blauwe plekken. Hij knotste met zijn
hoofd tegen de planken van zijn bed, als om het te verbrijzelen.
Dan sprong hij uit zijn bed en wierp zich in mijne armen. Die
vrouw, die gisteren namiddag haar klein jongsken bracht en die
zoo weende, is reeds dood. Het gezicht van hare kleine die haar
broerken zoo teeder omhelsde gaat mij niet uit den geest. Zij
vroeg mij een glas water voor haar moeder, die heel zenuwachtig was. Gij zult goed voor mijn broerken zorgen ? zegde zij.
Hij zal niet alleen blijven. Arm meisken ! zij moet het hart op de
rechte plaats hebben. Ik zal doen wat ik kan voor haar. Allons,
ik ga slapen.
« Donderdag, 19 Juli.
Wii zijn nog altijd met zieken overlast. Ik heb den heelen
dag geloopen van boven tot beneden, en van 't een eind van het
huis naar 't ander. Ik ben vermoeid, maar goed gezond. Zuster
Genoveva, die overste te Hoboken was, is van de cholera gestorven. Het was eene zachte en lieve vrouw... Wij staan waarlijk in de bres : hier en daar valt er eene. Zij is niet te beklagen :
zij valt als martelares...
Meer dan eene heldin viel dan, onbekend en onbeweend, op dit eereveld, en niet alleen Mej. Teichmann
waagde haar leven voor haren evenmensch maar wat haar
onderscheidt in deze schaar van vrome vrouwen is de uitgestrektheid van haar werking, de hooge bezieling van hare
liefdedaden, het zoo echt menschelijk gevoel dat haar telkens deed weenen met de weenenden, deelnemen in onvertroostbare rampen. Door zoovele rouwtooneelen was haar
toewijdingsdorst nog niet gelescht :
« Zondag, 29 Juli.
Wij hebben nog altijd veel zieken. Van Donderdag tot
Vrijdag 9, gisteren 5 of 6, vandaag 3 voor den noen... Ik heb aan
(I) Dit wil zeggen op de beterhand. De cholerazaal was beneden, tegen den hof.
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die jufvrouw geschreven en haar gesproken van mijn verlangen
om de gekwetsten in Duitschland (1) te gaan verzorgen. Wie

weet? Na de cholera moest gij mij dat overgroot geluk gunnen,
mijn welbeminde... 't Is een Broom mijns harten, dien gij alleen
kunt verwezenlijken, lieve Jezus... ))
a Maandag, 3o Juli.
... Mijn Welbeminde, Mev. Oomen (2) heeft mij gezegd dat
er 2000 gekwetsten te Dusseldorf zijn I Ik, die daar naartoe ga
voor een muziekfeest, zou ik er niet gaan om arme lijdende
broeders te verzorgen? Ik zegde het tegen Mev. Oomen. Die
gedachte ontroerde haar tot weenens toe. Wie weet of zij er niet
over zal schrijven aan Mr Mohren (3). Indien wij geene cholerieken sneer hebben, zal ik het niet meer kunnen volhouden. Ik
ben gewoon aan den damp van het buskruit, en aan het rumoer
van het slagveld, en ik zou ze bezwaarlijk kunnen missen. Het
gaat beter in Wilryck. Ik had juist twee vrouwen gevonden om
de cholerieken te verzorgen. Men zou ze in Merxem kunnen benuttigen... Lieve Meester, indien gij mij die opperste vreugd
gundet van die gekwetsten te gaan verzorgen, ik weet niet hoe
ik het u ooit kon vergelden... D
Aan dat verterend verlan bg en zou Constance enkel vier
jaar later mogen toegeven. Intusschen was de epidemie
blijkbaar aan 't afnemen.
0 Dijnsdag, 31 Juli.
Mijn Welbeminde, deze maand is dan over. Zij zal geteld
hebben in mijn leven. Ik mag u wel dankbaar zijn dat ik al de
mijnen bewaard heb : hoeveel ongelukkigen kunnen zoo niet
spreken!... Ik heb eindelijk een uur aan uwe voeten mogen slijten in den Rozenhoed. Ik heb er den kruisweg gedaan. Mijne
zuster Antonia moet er teruggekomen zijn. Zij heeft voor u dapper gewerkt, mijn Welbeminde. Gij zult ze er voor beloonen.
Gisteren avond hebben wij nog twee cholerieken gekregen. Ik
kan er niets aan doen, mijn Meester, maar dat koortsig leven
dat wij leidden onder de besmetting, mis ik geweldig. Ik spreek
gemakkelijk, ik, die niet moest waken en mij afbeulen, maar en(I) In 1866 was Oostenrijk en Italie in oorlog met Pruisen.
(2) Echtgenoote van een intiemen vriend der familie, die aan
de kanker langzaam wegkwijnde. Constance was bij de operatie
aanwezig geweest en bezocht ze dikwijls.
(3) Beroemde oogmeester te Dusseldorf.
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kel de bekoring van het slag-veld genoot Dit betreuren zal toch
niet schuldig zijn. 't Is een instinctmatig gevoel. Ik word nog niet
te zeer bezeten door mijn droom van de gekwetsten. Aan u vertrouw ik dezen schoonen droom... Ik heb dezen morgen gedacht
dat ik zeer gelukkig zou zijn zoo gij mij lichamelijke pijnen
schonkt... Ik kan al beginnen met den ouderdom te aanvaarden,
die nakend is voor mij en waarvan ik walg-. Ik werk even vlijtig.
Daarin word ik niet gewaar dat mijne jeugd heensnelt. Heel
deze maand heb ik langs alle kanten van het huis geloopen, op
en af, letterlijk geloopen. Ik heb kinderen gedragen, even groot
als ik, en ik was niet vermoeid... »
Uzersterk moest zij geweest zijn om al deze afmattingen te onderstaan, want zelfs onder de epidemie onderhield ze de vastendagen. En dan was ze nog verwonderd
zich flauw te voelen ! Zoo schrijft zij op de vigilie van
de solemniteit der Apostelen Petrus en Paulus (Zaterdag,
3o Juni) :
« 1k weet niet of het dat vaster' was, maar ik be yond mij den
heelen dag in eenen staat van pijnlijk ongemak. In de visiet
scheen het mij dat ik waarlijk ziek ging worden. Ik heb een glas
rhum gedronken, dat beurde mij wat op. »
Vat haar rechthield, was, naast hare wondere veerkracht, de blijmoedighe : d harer natuur. Zelfs te midden
allerakeligste tooneelen verliest de lachlust zijn vat niet op
haar gemoed. Zoo stuurt zij een zoogezegden naamloozen
brief, vol fouten en smaadwoorden terug naar de schrijfster,
met dit opschrift : Melle M. Professeur de style, of onderbreekt
door zinnetjes zooals « Ik zie Hesperus van hier » of « ik
ga mijn vergiss-mein-nicht begieten » de beschrijving van
hare kleine zieken, van « lange Piet », die als een walvisch
braakt en vraagt : « Madame, wanneer zal dat gedaan zijn ? »
of van Jan, die « viool speelt op twee koorden. »
Hoe moorddadig de epidemie van 1866 was, heb ik
reeds gezegd. Constance maakt zelf de vergelijking tusschen
de drie epidemics die zij beleefd heeft. « In 49, » schrijft
zij den 23n Juli, « 168o dooden, in 59, 890 dooden. Dit jaar
reeds 175o! »
Om den heldenmoed van hunne stichtster te vieren boden
de Damen van Liefdadigheid aan Constance de schoone gra-
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vuur van Kaulbach — den Engel die met een kindeken ten
hemel vliegt — met dit opschrift : Les Dames de la Charite
Mademoiselle Constance Teichmann en souvenir de son heroique
devouement Pendant l'epidemie de 1866.
Eene laatste aanhaling om te toonen hoe weinig kommer en rouw inbreuk maakten op deze rijke natuur :
« Zondag, 2 September.
Mijn Welbeminde, ik begrijp niet zeer goed den staat waarin
ik mij heden beyond. Gij waart voor mij dezelfde als eertijds in
de gelukkige dagen onzer liefde. Vooreerst ben ik gelukkig geweest in de Communie. Later heb ik bloemen voor u geschikt en
geplukt. Het rijtuig was er gansch vol van als ik naar de stad
reed. Het dacht mij dat gij bij mij waart in dit geurig gezelschap.
Deze verzen kwamen mij in den geest :
Puisqu'ici bas toute dine
Donne a quelqu'un
Sa pens6e ou sa flamme
Ou son parfum ;
Puisque lorsqu'elle arrive
Pour s'y briser,
L'onde amêre a la rive
Donne un baiser ;
Je te donne a cette heure
Penchê sur toi
La chose la meilleure
Que j'aie en moi.
Recois donc ma pens6e,
Triste d' ailleurs,
Qui comme une rosee
T'arrive en fleurs.
Recois mon bien celeste
Et ma beautê,
Mon coeur ou rien ne reste,
L'amour Otè. (1)
1k kon mij niet weerhouden te weenen toen ik u deze woorden
toestuurde. Mijn hart sprak ze in voile oprechtheid. Die zang van
Lucifer kwam mij ook op de lippen ter eere van God ! en ik zong
hem met een soort vervoering. Zoo was het ook wel inderdaad :
(1) Mej. Teichmann wijzigt eenigszins Victor Hugo's verzen
met ze vanbuiten te citeeren.
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die bloemen, die mijn hand schikten, bloeiden en geurden to
uwer eer. Ik zal op dien indruk denken als ik dit solo zal zingen.»
't Was inderdaad op het einde van dit zoo vruchtbaar
jaar dat Constance den Lucifer voor den eersten keer zong
en na hare heldhaftige vermoeienissen zich weer « artiste
voelde van top tot teen. »
M. E.
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« Onze wereld heeft de liefde verloren, onze eeuw sterft
aan het hart. » Zoo sprak in 1875 een der grootste kenners
van den rnodernen tijd, Paus Pius IX, toen hij voor zijn
katholieke Kerk het feest instelde van het SS. Cor Jesu.
Daareven overleed in Christiania een man die wellicht
de geniaalste veropenbaring was van de hedendaagsche
geestesgesteldheid, een man die in zich had opgenomen zijn
tijd met zijn wetenschap, zijn ondervinding, zijn kennis,
zijn bespiegeling, zijn uitvindingen, zijn geest van onderzoek en kritiek, zijn sociale bekommeringen, zijn ideale
strevingen, en die daaruit had opgebouwd een kunst eenig
aan hem alleen.
En uit het graf van dezen onsterfelijke, die heeft willen
zijn de volste uiting van 't moderne wezen, — uit dat pas
gesloten graf, als 't ware om te waarmerken Pius' groote
woord, stijgt reeds de klacht van de Musset :
« Une voix dit, une voix lamentable,
Je suis ton cceur et je n'ai pas aime. »
*

* *

Ibsen werd geboren in 1828 te Skien, een stadje in 't
Zuiden van Noorwegen, niet ver van de zee. Zijn vader,
een klein-handelaar, deed slechte zaken, en Henrik's kinderjaren waren ver van te zijn een blijde levenslente.
Binnenshuis was 't kommer en zorg, en buitenshuis, in.
de kleine stad, was 't lijk het in alle kleine Noorsche steden
toen was : bekrompenheid, armoe in leven en denken,
dwang van starre protestantsche leer, dwingelandij der dorre
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letter, geestverworgende kwezelpraktijk en zielversmachtend
pietism...
Geen wonder dat de begaafde Henrik algauw met zijn
kop, gedachtenzwaar, in den grond liep, en dat er aldra op
zijn hooge, steile voorhoofd een pijnlijk-angstig vraagteeken
rees.
Tot zijn zestiende jaar moest hij de Noorsche wijsheid
van daarstraks opzwelgen, tegen zijn goesting, in een godsdienstig sticht. Toen ging hij weg uit Skien, naar 't naburige Grimstad, en daar werd hij leerling in een apothekerswinkel. Of het hem lustte ? Ik zeg u enkel dat hij tusschen
zijn flesschen en potten en mortiers, tot rasser vooruitgang
in 't pillenvak
oude talen aan 't bestudeeren ging.
In de Romeinsche wereld van vOor twintig eeuwen,
beter dan in de Noorsche van zijn tijd, voelde hij zich met
het menschdom verbroederen.Zijn Brutus-geestdrift stormde
los in sabel- en kanonnen-gedichten aan de Magyaren ; en
van verre werd hij zoo hun jonge generaal in hun stouten
tocht naar de vrijheid. Een jaar nadien zat Pruisen te loeren
naar Denemarken om zijn klauw te leggen op Sleeswijk : en
Henrik Ibsen zond aan koning Oscar van Zweden en Noorwegen een sonnetten-oproep om alle beschouwingen van
zelfzucht en diplomaten-berekening ver weg te smijten, en
om, tot eer van de menschheid, op te trekken aan de spits
van zijn leger, het kleine Denemarken ter hulpe
Dat was een eerste proeve van Ibsen's levensprogram.
In gulpen lyriek stortte hij uit wat hij voor de vrijheid voelde
en dacht. Een romantische Sturm- and Drangperiode deed
over Europa hare ronde, en heeft ook waarom niet ? —
den jongen Ibsen bezocht.

Toch zal 't met de gegevens uit den apothekerswinkel
van daareven wel niet verwonderlijk schijnen dat onze geboren tooneelschrijver begon met een klassieke stof. Onder
de indrukken van Cicero en Sallustius beproefde Ibsen zijn
eerste drama : Catilina. Een onderwerp denkt ge, waar een
vol nest huiveringen in schuilt, waar de bommen in rondvliegen die deze geniale anarchist de eene na de andere heeft
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gericht op 't hart van 't Romeinsche rijk. Jamaar, voor Ibsen
was 't genoeg dat de overlevering van dezen Catilina een
soort uitschot der schepping maakte, om hem onder zijn
hoede te nemen en hem om te dichten tot een ideaal Romeinsch revolutionair, edelgezind in gedachte en in daad.
Het gist en het ziedt in 't brein van dien prachtman, hoe
hij zijn reuzenarmen zal slaan om de zuilen van Herkules
en om de pijlers van Palmyre, en ze dan met een ruk tegen
malkander aan gruizel zal smijten, om uit hun puin te bouwen het nieuw paradijs dat hij draagt in zijn kop. Maar
intusschen vindt Ibsen — de van kindsbeen gezworen dichter
der oppositie 't heel prettig zijn grooten Romein tusschen
twee vrouwen te zetten, en hem lange alleenspraken te laten
houden van « entre les deux mon cceur balance ».
Catilina is een proefstuk, niets meer dan 't woord van
een durver, die voorspelt dat er later naar hem zal moeten
geluisterd, en die wezenlijk voelt in hem een hoog opgroeiende kracht.
Ibsen's eersteling vti erd niet gespeeld en ook niet verkocht.
Intusschen was de jongen uit zijn apotheek weggeloopen, naar Christiania. Geld had hij niet en met zijn Catilina
kon hij zich niet eens een Noorschen bokking koopen.
Ibsen had moed genoeg, veelal met een leege maag op
de hoogeschool de leergangen in de medicijnen te volgen.
Na een jaar kon 't wezenlijk niet meer zijn : in zijn hoogromantische stemming honger lijden, dat ging nog ; maar
aan positieve wetenschap doen, onmogelijk. Toch brak de
ellende zijn veerkracht niet : Hij leidde een leventje van
vroolijken Frans en in de politiek speelde hij radikaal haantje
vooruit. Hij had zich al deerlijk verbrand, toen er in 1851
een uitkomst kwam : Ibsen werd bestuurder van den
schouwburg te Bergen.
Op kosten van 't gezelschap begon hij met een theaterstudie-omreis naar Kopenhagen, Hamburg en Dresden.Voor
een jongen als Ibsen was dat natuurlijk een kostelijke tijd.
Hij voelde het langsom beter : hij wilde en hij moest iemand
worden. In die overtuiging kwam hij naar Bergen terug).
De Deensch-Noorsche taalstrijd was in zijn voile woede.
Het Noorsch moest worden ontheven aan Deenschen invloed
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en worden een zelfstandige taal. En dat pleit moest op den
schouwburg worden geslecht. Het Berger-theater zou voortaan niets anders meer opvoeren dan stukken oorspronkelijk
geschreven in 't Noorsch. Men had er geene totnogtoe,
maar Ibsen zou ervoor zorgen.
Vijf jaar bleef hij aan 't Berger-tooneel verbonden. En
hij schudde voor zijn schouwburg de stukken uit zijn mouw.
Vele daarvan gingen een enkelen keer over de planken en
daarmee uit. 't Waren kokende en schuimende scheldpartijen tegen al 't bestaande, tegen staat, kerk en maatschappij;
hollende romantische woordenstroomen, die met geen enkelen droppel het land van de kunst besproeiden.
Twee stukken uit die Berger-periode heeft Ibsen onder
pers laten komen. 't Zijn gelukkig die waarin hij zijn blinden
ijver 't best heeft ingetoomd, en waarin van zijn krakeelziekte geen spoor is te ontwaren. De onderwerpen van beide
drama's heeft hij gehaald uit de epische volkspoezie. Vrouw
Inger of Oestrot (1854) duikt volop in 't romantische der
Noorsche sagen van de xvle eeuw. Door de vijf bedrijven
loopen zooveel draden weg en weer, en zoo geheimzinnig
slaan menschen en geesten ze door malkaar, dat het op den
duui de moeite niet loont de handeling — met veel goeden
wil noemt men dat zoo — verder in 't oog te houden. Doorveel duisterheid van intrigue en veel monologen-pathos been
schitteren eenige zeer dichterlijke iafereelen op, en onloochenbare dramatische kracht schuilt er in de slottooneelen
waar vrouw Inger krankzinnig wordt.
Veel beter geslaagd is '1 Feest ob Solhaug (1855). Hier
heeft de stof zelve niet zoo'n last aan den dichter geleverd.
't Is de zeer eenvoudige dramatiseering van een zeer eenvoudige ballade. Margit en Signe, twee zusters, beminnen
eenzelfden man, hunnen neef, den ridder en zanger Gudmund Alfson. Maar sedert lang is hij heen en de oudere,
Margit, is ondertusschen gehuwd met den rijken Bengt
Gautson ze is diep ongelukkig. Gudmund komt weer, om
Signe komt hij maar Margit meent dat hij haar komt verlossen. 't Minnestreel-verhaal van de zondige liefde tusschen koningin en kanselier brengt de ongelukkige tot bezinning. Ze
beweent haar gedachten-zonde en zal Gudmund en Signe
ongestoord hun Neil laten smaken.
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Daar is fijne kunst in dit stuk en technische vaardigheid
ook. Geleidelijk aan gaan de drie bedrijven hun gang. Wel
heeft Ibsen nog niet gevonden zijn gansch eigen taal, maar
zijn proza is toch veel bezonkener dan een jaar te voren, en
de verzen uit Het Feest op Solhaug vonkelen van echte poezie.
De lieve Signe bijzonder is om te stelen.Als 't meisje, leunend
op den arm van Gudmund, hem liefde-lispelend fluistert :
Als ik wandel met u door de velden
versta ik al wat de vogelen zingen....
krijgen we daar een vrouwentype voor ons, die we nooit
zullen vergeten, zelfs ana 't geen we zullen krijgen in Brand
en Peer Gynt.
In 1857 kwam de negen-en-twintig-jarige directeur uit
Bergen los en werd hij schouwburg-bestuurder in de hoofdstad. Door die nieuwe betrekking kreeg hij genoeg om te
leven en om de gelukkige idee te verwezenlijken, een familie
te stichten.Hij huwde dus, en maakte zoo een zeer gewenscht
einde aan zijn lang niet vlekkeloozen Bohemerstocht naar
heel hooge, maar heel nevelige menschheidsidealen.
* *
In 1858 verscheen Ibsen's eerste stuk dat nog op heden
voile leven heeft, zijn Harnaindene paa Helgeland (Krijgers op
Helgeland).
't Is een tooneelbearbeiding van de Nevelingen-sage,
gelijk ze meer speciaal onder de hoog-Noorsche en Uslandsche volksstammen voortleeft.
We zijn hier midden in die wilde, woeste wereld van 't
oude Noorden. We zien hier voor ons den strijd van die oormenschen die botsen op malkander als rotsen van graniet ;
den kamp tusschen Dagny en HjOrdis, dien eeuwig tragischen kamp van Briinhilde en Chriemhilde, van twee vrouwen om een man.
Maar onder de plotse driften-losbarstingen der oude sage
heeft Ibsen gelegd een passiecomplex van de beschaafde
negentiende eeuw. Tusschen de breede trekken der geweldige overlevering zijn de fijne draden geweven van een
ultra-moderne zielkunde.De katarakten der woeste uitspattin.-
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gen van dien buffel- en woudstierentijd zijn in zachtglooiende
kanaaltjes afgeleid naar de psychologische diepten van
onzen tijd, die haat en bemint met handschoenen aan.
Ook de Duitsche dichter Hebbel heeft in zijn Nibelungen-trilogie de Briinhilde- en Siegfriedsage ten tooneele
gebracht. En overgelijkelijk beter dan Ibsen is Hebbel erin
geslaagd, de oud-Germaansche wereld herop te roepen, omdat hij eerst en vooral heeft gezegd : Die menschen moeten
leven, spontaan weg, hun eigen rudimentaire leven. Maar
Ibsen was 't allerminst om objectieve geschiedkundige waarheid te doen. Van toenafaan word het hem onmogelijk te
schrijveii zonder tendenz. Hij heeft moderne zielen geblazen
in zijn mannen en vrouwen van de x e eeuw. Hij heeft ons,
zijn medemenschen, willen wijzen op de grootheid van 't
Germaansche voorgeslacht, op die helden van hartstocht,
van trots, van wil , op dat reuzenras dat weinig zegt, maar
veel verricht, en dat aan 't dwergen-nageslacht zoo'n heerlijke lessen heeft nagelaten, die op te volgen zijn ook in de
gegevens van de moderne beschaving.
Van stonde afaan heeft Ibsen zijn eigen taal : kort,
kernig, vlug, diep , onder weinig woorden veel samenpersend, scherp en vinnig teekenend,onmiddellijk en onomwonden zeggend wat er te zeggen valt, hart en nieren openleggend in gedrongen dialoog en 't gemak versmadend van
door alleenspraken te karakteriseeren. De echte, rake taal
voor hem die zich heeft voorgesteld immer te gaan vast op
den man af.
Totnogtoe haalde Ibsen de stof van zijn stukken bij
voorkeur uit het mythische verleden.
BjOrnsteme Bjornson wees hem een anderen weg. De
jongere landgenoot van Ibsen en zijn vriend toentertijde,
had, met zijn novellen uit de Noorsche geschiedenis, waaronder 't beroemde Synnove Solbakken, den nagel op den kop
geslagen. De jongere Miltiades had zich zoo een populariteit verworven, waarvan de oudere Themistocles heel nijdig
droomde. Hij zocht nu ook naar een onderwerp uit de echte
vaderiandsche geschiedenis, en hij vond : De Medestanders
Naar de Kroon (1861), een drama uit de eerste helft der mile
eeuw.
En 't was een geniale vondst.
3
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Al die « Kronpratendenten » willen stijgen op den.
Noorschen troon ; en om te weten wie er gelijk heeft, beplassen ze Noorwegen met stroomen van tranen en bloed.
De strijd op den duur wordt beperkt tot beide die reuzen,
die rijzen torenhoog tegen malkander op : Hakon Hakonson
en Jarl Sukle. Wie zal winnen ? Hakon is de man van de
daad, die weet wat hij wil en doet wat hij wil. Hakon gelooft.
Jarl is de man der idee, die altijd wikt en weegt, en die
aarzelen blijft als hij handelen moet. Jarl twilfelt. Wie zal
winnen? De vraag moet niet langer worden gesteld. Hakon
is overtuigd van zijn roeping door God. Hij zal maken van
zijn Noorwegen het grootste en het schoonste der landen.
Is er nog een andere die zich koning van Noorwegen noemt,
toch is er voor God maar een, en die God zal alles wel
schikken. En zoo die andere tegen Gods wil de kroon op zijn
hoofd zet, wel, dan zal hij, Hakon, ze daaraf slaan ; en, als 't
moet, niet enkel de kroon, maar den kop daarbij...
Daar is iets Shakespeariaansch in dit prachtstuk. Niet
enkel de stof zou den dichter der koningsdrama's hebben
bekoord, ook de bewerking kon heel goed wezen een gent
van zijn genie. 't Lijdt overigens geen twijfel dat Ibsen voor
dit stuk bij Shakespeare is ter schole gegaan. Hier inderdaad,
bij uitsluiting van al zijn drama's die volgen op de Medestanders, treffen we lange alleenspraken die, op 't groot Engelsch voorbeeld, moeten dienen om te ontsluieren wat er
omgaat in de chaotische zielen van Skule en bisschop Niklaas, en die verklaringen brengen welke de handeling op
zichzelve zeer bezwaarlijk geven kon. Hier even aangrijpend
als in King Lear of in Hendrik VIII wordt een stuk geschiedenis tot een woelende wereld, bevolkt met eeuwige driften
en aan de verre gezichteinders omkneld en omspannen door
een hemel die met een gril van donder en bliksem het al in
stukken kan slaan.
Even tragisch als Hamlet wankelt hier in hersenafbeuling over tooneel Jarl Skule, slepend zijn lichaam angstzweetend in 't Nessus-kleed van zielkundige problema's.
Even roerend als Ophelia en Desdemona leven hier
twee vrouwen haar lijdensleven uit voor haar man. Alles
offert Margaretha voor haar aanbeden Hakon, alles offert
Ingeborn voor haar aanbeden Jarl. Hakon en Jarl begrij-
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pen ze niet, en zijn hard tegen haar en verstooten haar : wat
kan hun dat maken.? Ze beminnen en blijven beminnen :
Want deze vrouwenliefde is van onze aarde niet. Ze haalt
haar kracht uit den hemel en heeft de oneindige eeuwigheid
voor haar.
Deze heerlijke schepselen zullen op Ibsen's tooneel nog
eens verschijnen : ze zullen heeten Agnes in Brand en
Solveig in Peer Gynt... In dit eerste tijdvak heeft Ibsen de
liefde verstaan. De liefde die St Paulus en Thomas a Kempis
bezingen : de onuitputtelijke, die geen palen kent... En antwoord maar in gemoede : Wat roert u meest : deze scheppingen van opofferende trouw, of de emancipatie-virago's
uit de tweede periode van den Noorschen meester ?
*
* *

In 1862 betreedt Ibsen voor 't eerst het hedendaagsche
terrein, waarop hij voortaan met voorliefde vertoeven zal. De
Komedie der Liefde is Ibsen's oudste maatschappelijk drama.
't Verscheen eerst in een tijdschrift. En ditmaal kon
Ibsen het er voor doen : Daar brak rondom hem eon storm
los dat hem hooren en zien verging : — Wat ? de liefde een
komedie? Het huwelijk een leugen? Onze brave burgerij een
cirkspel ? Onze geestelijkheid een sullen-boel, en gansch
Noorwegen een apen-kolonie? En dat alles moeten hooren
uit den mond van een bloedeigen Noor ? Zoo'n stuk is een
pest, een publiek schandaal !
De burgerklassen zijn er in de Komedie der Liefde wezenlijk erg aan toe. Dat is effenaf karikatuur. Maar de grootste
verontwaardiging der Noren zal toch wel haar oorsprong
hebben gehad in de zeer diepe overtuiging dat die karikatuur maar al to veel trekken van gelijkenis had met heusch
een portret.
't Feit is dat men hier, lijk zoo dikwijls, met kwade vermoedens en achterdocht heel wat hinein heeft gelezen.En wat
men in 't eenigszins vlottende stuk heeft willen zoeken heeft
men gevonden : 't Was voor de eenen een lofzang op de
vrije liefde, 't was voor de anderen een preek voor 't coelibaat, 't was voor derden een aanbeveling van « le mariage
de convenance ».
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Naar mijn bescheiden meening staan de zaken anders.
Komedie
der Liefde is een tendenz-stuk, dat is vast, en
De
daarover zijn we 't alien eens. Maar 'k geloof dat Ibsen's
thesis nagenoeg hierop neerkoint : De liefde is heel zeker
iets meer en iets beter dan een philister-gevoel, dat stijgt en
daalt naar gelang de goudkolom rijst of zakt. De menschen
die er een cijferquestie van maken, verstaan hoegenaamd
niet wat het woord liefde beduidt. Tegen deze eerste meening van Ibsen zal om 't even welk weldenkend mensch niet
veel hebben in te brengen. — En Ibsen gaat voort ongeveer zoo, naar ik meen : De liefde die opjubelt in de eerste
verklaring, de liefde die vlammend uitbarst in de eerste kussen, de heilige drift van 't Traeos avOetv voor wie de wereld
altijd te klein is en de sterren nimmer te hoog : dat paroxisme
is en moet zijn, op gevaar van sterven of ten minste van zeer
jammerlijk leven, een voorbijgaand gevoel. De liefde moet
bezinken, de dynamieke stuwing moet worden statieke
kracht, een staat niet van gloeiende passie maar van rustige
toewijding. Dat moet zijn, wil de liefde worden een huwelijk, een blijvend huwelijk van zielen en lichamen, een vaste
ineengroeiing van man en vrouw voor 't leven lang, een
sterke basis voor durend geluk.
Er is questie, niet van platonisch gedweep, maar van te
gaan door 't leven al stappend met de voeten op den grond.
Poezie en proza moeten worden gemengeld, quantum sails,
van elk de vereischte hoeveelheid, om te vormen een hecht
samenstel en niet een onvoorzichtige onevenredigheid welke
bij de minste botsing ontploffend uiteenspat. Leg het aan
hoe ge wilt, mengelen moet ge in 't leven toch. Neemt ge te
veel poezie,te weinig proza,bemin dan zooveel 't u lust, maar
nooit lijfelijk ; trouw dan niet met een vrouw van vleesch en
been, maar berust er dan in, als ge lijk Falk in deze Komedie
ten slotte huwen moet met een platonisch idea in de maan.
Neemt ge te veel proza, te weinig poezie, dan zult ge misschien wel gelukkig zijn in uw bekrompen opvatting — want
eigenlijk geluk zijt ge niet in staat te beseffen ; maar ge zult
altijd wezen een zeer nuchtere, een zeer middelmatige
mensch... Nu, een vrouw vinden, dat zult ge wel, wees
daarom niet bevreesd. Maar ge zult varen, al naar gelang,
lijk pastoor Strohmann, of lijk Stuver, of lijk Lind. Doet ge,
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laatste hypothese — als man van verstand en hart de
mengeling proza en poezie lijk het in 't leven behoort, heil
u dan, 't zal u gaan lijk den schranderen Goldstadt, die ten
slotte Frank's ideale Schwanhilde wegkaapt.
Als deze wezenlijk Ibsen's opvatting is, wie zal hem dan
werpen den eersten steen ?
Voor Frank is 't jammer, ja. Hij had zoo goed gerneend
dat Schwanhilde hem begreep, dat beider geestdrift zou zijn
beider geluk, en dat « un cceur et une chaumiere » voor
hen genoeg zou wezen. En toch blijft Ibsen's voorliefde
blijkbaar voor Frank. Hij heeft van hem gemaakt een zeer
edelaardig enthusiast, maar al te naief om voorbereid te
wezen op de ontgoochelingen die 't leven brengen rnoet.
Dat Ibsen zich vioolijk heeft gemaakt over de alledaagschmenschen, die rondom Goldstadt en Frank en
Schwanhilde zich hier bewegen, dat hij die lui eens flink in
't ootje heeft genomen, wil nog niet zeggen dat hij ze
kwaadaardig bespot of belastert. En de mensch-apen, wie
't hier gold, zouden veel beter hebben meegelachen om de
geestige typeering van Strohmann en gezelschap, dan lucht
te geven aan een banaal-heilige gramschap, en om zoo'n
kleinigheid den man te verketteren, van wien Noorwegen en
de gansche maatschappij later heel wat harder waarheden
zal moeten verduren, zonder te durven protesteeren.
De Komedie der Liefde is alleszins flink tooneelwerk.
Geest en verbeelding en hooge poezie te kust en te keur.
Zeer uiteenloopende gegevens gekneed in een vaste samenstelling en in een handeling, levendig en vlug. Als een model
van fijne geestigheid stip ik hier aan dat kostelijk theepraatje
over de thee zelve : een tour de force, die bijna de weerga
is van Cyrano de Bergerac's litanie over zijn eigen neus.
Ideaal en werkelijkheid zijn hier meesterlijk nevens malkaar
geplaatst. Van de philister-wereld heeft Ibsen den glans der
conventie weggeblazen, en in naam van de eeuwige waarheid, aangetoond hoeveel doms en belachlijks de traditie
heeft doen kleven aan de heiligste dingen. Die dat kan lijk
Ibsen het hier heeft gedaan verdient wat anders dan 't verwijt van onzedelijkheid.
Zeer leerrijk is 't overigens na te gaan hoe verschillende
motieven, in dit stuk als kiem aanwezig, later bij Ibsen zijn
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opgeschoten en gegroeid tot afzonderlijke drama's met rijperen zin, natuurlijk, maar ook met gewaagder stellingen.
* *
De vlagen van misnoegdheid, die in zijn Noorsche omgeving om den belhamel Ibsen dreven, werden thans, lijk
we 't boven al zegden, een storm die opstak van alle kanten
tegelijk.
Nu was 't voor hem niet langer houdbaar in zijn land.
Maar alvorens weg te gaan was dichter Ibsen bedaard en
berekend genoeg om eens in zijn tesch te zien : de portemonnaie was leeg.
Wel had hij vroeger gevloekt dat de Staat een pest was
voor den eenling, dat de Staat nooit zijn hoogste zending
beseft had, die is : het kweeken van keur-individuen, het
opleiden uit de massa's van enkele sterken en grooten, van
Uebermenschen... Nu nam hij ten slotte toch zijn toevlucht
tot dien Staat, en hij vroeg een dichtersgift lijk dat in Noorwegen nog al eens werd verleend.
« Wat, een dichtersgift ? Men zou u beter na uw Kornedie
der Liefde een vracht stokslagen geven, » zoo luidde 't officieel
antwoord. Toch hield vrijgeest Ibsen aan met geduldig
evangelisch geklop... niet voor de stokslagen maar voor de
gift. En in 1863 ontfermde men zich over den dichterschooier. Hij kreeg een reisbeurs, vaagde 't Noorsche stof
van zijn hielen of en vertrok naar Rome.
't Was een verlossing voor den mensch, maar ook — en
dit was beter 't was een geluk voor den kunstenaar.
Het zonnige Zuiden was hem een herschepping. Lijk
voor ieder die reist verruimde zijn blik, verdiepte zijn inzicht, verkloekte zijn hart. Wat de bengel gevoelt die wegloopt van huis en op tocht gaat met kermis-Bohemers, maar
's nachts op zijn stroozak ligt te schreien om zijn moeder,
dat gevoelde nu ook Henrik Ibsen. Als een vaderlandslooze
was hij zijn koude, harde fjorden ontvlucht. Nu vond hij
in Rome zijn vaderland : niet Rome zelf, maar dat Noonwegen dat nu zoo veraf lag van hem. Eerst in Itali8 is
Ibsen echt en oprecht Noor geworden.
Bevreemdt u dat ? Hebt ge nooit aan u zelf ondervon-
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den dat ge de waarde van een genot, den prijs van een
talent, de schoonheid van een deugd eerst dan verstaat en
ondervindt als ge den schat verloren hebt? (I)
Zoo kwam het dat deze landsverzaker een hartstochtelijk vaderlander werd zoogauw hij de voeten zette op vreemden bodem. Zoo kwam het dat hij, die zijn land had verdoemd, nu van uit het lichte Zuiden zijn grauwe granietgletschers doorschitterde met een Noorderlicht van poezie, en
onder die straaldraperieen zijn hart liet jubelen over de
vizioenen van een herschapen Noorwegen, bevrijd, verlost
uit zijn kleine ideeen en doorblaakt van Ibsensche idealen.
Zijn twee geniaalste werken, nationaal-Noorsche gedichten bij uitnemendheid, werden geboren te Rome :
Brand (1866) en Peer Gynt.
Nu begreep Noorwegen zijn dichter. 't Was niet enkel
verzoening, 't was vergoding. De boekenwinkels werden
voor Brand letterlijk bestormd. Binnen 't jaar vier uitgaven,
en dat onder een yolk van amper anderhalf millioen zielen.
Nu werd Ibsen's reisbeurs onmiddellijk door den Storthing
in een blijvende gift veranderd, vooral door toedoen van
BjOrnsterne BjOrnson.
'k Geloof het onmogelijk een ernstig-doelmatige samenspraak te houden over Brand met iemand die 't gedicht niet
zeer aandachtig heeft gelezen. Wie zich een denkbeeld van
Ibsen's kunst wil vormen, van zijn dichterlijk en dramatisch
vermogen, van zijn sterke persoonlijkheid, van den rijkdom,
de diepte, de stoutheid zijner ideeen zal Brand moeten lezen
en herlezen.
« Brand, n bekende eens Ibsen zelf, « Brand heeft me
genezen. Met Brand heb ik me de koorts uit het lijf geschreven. » Brand was dus wezenlijk een stuk dat er uit
moest iets dat in hem was gekomen, hij wist niet vanwaar,
jets dat met zijn blued was gevoed en dat nu in den kerker
van Ibsen's ziel lag te schreeuwen om zijn plaats in de wereld van de menschen. Alle dichters — alle ware dichters —
.-even zoo iets, eenmaal in hun leven.
(1) Dat is nagenoeg de zeer passende beschouwing die
H. Bulthaupt maakt in zijn zaakrijke Ibsen-studio (Draneaturgie
des Scliausftiels, IV).
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't Is dan ook niet verwonderlijk dat in Brand ligt begrepen de gansche levensphilosophie van Ibsen. Die philosophie wordt gedragen door de vraag naar 's menschen
plicht. In hoever kan men 't ideaal van zedelijkheid veroveren, in hoever snag men zichzelf en de zijnen offeren voor
dat ideaal ?
Brand is de incarnatie van Kant's Kategoriscker Imprativ,
de vleeschgeworden strijd tusschen den geest en 't lijf,
tusschen de ziel en de wereld, die strijd, buiten de christelijke begrippen om van gratie en genade. 't Is de kristalliseering als 't ware, rondom de twee groote polen, van de hoogste aandoeningen die vullen een menschenhart, zoowel als de
gansche menschelijke geschiedenis nu al duizenden jaren.
't Gedicht speelt in Ibsen's geboorteland, de streek van
eeuwige sneeuw en ijs, van steile, naakte rotsen, van hellichte maanden zonder nacht en sombere nachtseizoenen
zonder dag. 't Is wel daar dat Brand moet wonen met zijn
levensspreuk : alles of niets.
« Gij wilt, zegt men hem, als ik u goed versta,
Overeenbrengen 't leven met de idee. »
Dat is het wel. De wils-fanatieker zal al zijn krachten richten naar dat eene : het ideaal van de plicht. Om 't even wat
er ligt of rijst op zijn weg, hij stapt er over heen : zeden en
gebruiken, menschelijke wetten, zijn moeder, zijn kind, zijn
vrouw, zijn eigen hart.
Zeden en gebruiken opgelegd door de bekrompen
politiek en de kleingeestige godsdienstopvattingen van zijn
land, verdierlijkend in werk om den broode of verstijvend
in zelfzuchtige berekeningen : Zoo'n ras, vindt Brand, is ter
nauwernood goed voor 't graf.
Menschelijke wetten ... met haar half heid en haar laffe
inschikkelijkheid, die haar Staat en haar God in ziellooze
formulen dwingen en ze verlagen tot karikaturen.
« Dies etwas Gute, etwas Schlechte
Schlagt endlich v011ig tot das Rechte.
Ihr braucht einen Gott der schwankend gehe,
Und der euch durch die Finger sehe...
Der mein ist Sturm, der deine Wind ;
Unbeugsam meiner deiner dumpf,
Allliebend meiner deiner stumpf. »
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Brand's moeder... Ze ligt stervend en Brand wil niet
gaan om haar als protestantsch herder den troost te
dragen van de laatste godsdienstmiddelen. Brand wil niet,
want het geloof van die vrouw is enkel angst, en haar laatste
oogenblikken zijn met niets anders gevuld dan met spijt
omdat ze haar geld moet verlaten... Maar kan de strenge
godsdienst-bedienaar weigeren bij dat mensch te komen,
de zoon zou toch moeten doen wat de dominee nalaat. Kinderliefde is toch wel iets meer dan een woord... Kinderliefde, dat heeft Brand nooit gekend. Hij walgt van die
vrouw, die bij den dood van haar man het nog warme hoofd
optilde om te grabbelen of er onder 't kussen geen geld zat
geborgen...
Brand blijft onverbiddelijk, want die vrouw
heeft nooit beseft wat er steekt in '1 woordje plicht.
Brand's kind... Hij woont ginder heel hoog met zijn
vrouw en zijn zoontje, want daar wil hij bouwen zijn kerk,
ver boven de gewone menschen, die als vlinders fladderen
in de lachende dalen waar blijde groente bloeit en schoone
rozen geuren. Hij woont eenzaam op de ijsbergen, waar 't
hart vervriest, maar waar de geest den hemel ziet en de vergezichten der aarde overschouwt.
Maar 't kindje moet sterven in die reine lucht, te sterk
en te scherp voor jonge longer'. De dokter zegt het : 't kind
moet worden gekoesterd in lager, milder gewest, en niet
meer te dralen, of 't is te laat. Brand moet dus neer uit zijn
hoogte, neer uit zijn gedroomde kerk. En hij wil niet. Het
is zijn plicht, het is Gods wil daar te blijven. En zoo 't God
eischt, zal het kind sterven. Het zal dan wezen een offerlam
voor de zonde van Brand's moeder, want :
b

• • •

Gott braucht die Schuld, den ersten Keim
Zum engen Ausgleich fur die Siinde,
Und sucht der Eltern. Siinde heim
Am Kinde and am Kindeskinde.
« Maar is er tot uw God dan geen weg der genade ? »
vraagt de snikkende moeder. En Brand daarop « Die is
gelegd met offersteenen. » ... Brand is gebleven, hij heeft zijn
vrouw doen blijven, en het kind is ginder boven gestorven...
Brand's vrouw ... de lieve Agnes, die opziet tot haar man

42

IBSEN

als tot een God, die haar geliefde heeft verlaten waarmee ze
samen het lustige leven genoot, om hem to volgen, den
Grooten, den Edelen. Al haar geluk, al haar jonge droomen
heeft ze gelegd in zijn handen, en stuk voor stuk heeft ze
haar vrouwen- en moederhart gebroken voor hem.
Nu blijven haar enkel nog van haar kleinen Alf de
kleertjes en de speeldingetjes. 't Is nu een jaar dat de lieveling stierf...
Mach' ich wohl den Laden auf ?
Dasz des Lichtes voller Schein
Fdllt ins dunkle Kammerlein,
Ihm ein Strahlenkranzlein flicht ? -Nein, da unten ist er nicht !
Weihnacht ist j a Kinderzeit,
0 er komt und darf's j a heut'
Ach und ist vielleicht nicht weit,
Klopft mit seinem Fingerlein
An die Raute, klar und rein I —
Klingt das nicht wie Kinderweinen ? —
Alf, o nein — ich mach nicht auf !
Kann's mit meiner Pflicht nicht einen.
Sieh, der Vater schlosz ja zu,
Artig warst du immer, du,
Und wir wollen ihn nicht kranken•
Habe dir auch nichts zu scbenken —
Fliege lieber auf zum Himmel !
Ach da ist's so hell und licht ;
Pferdchen sind dort, Rapp' und Schimmel,
Und der Kinder froh' Gewimmel ; —
Aber weinen muszt du nicht —
Sprich nicht vom Verbot des Vaters,
Heute da du zu uns mochtest
Und du an die Scheiben pochtest,
Sieh', nicht ohne Grande that er 's.
Kleines Kind kann nicht verstehn,
Was wir Groszen deutlich sehn. —
Sag', er trauert, weint gebuckt,
Blutet, ach, aus fielen Wunden,
Hat die Blatter dir gepfliickt
Und zu einem Kranz gewunden.
0 ich tramme ! Nicht blos das
Trennt uns, nicht blos Fensterglas,
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Erst im Gliihn der Lautrungsflammen
Bricht die Scheidewand zusammen ;
Bricht GewOlbe und Gestange,
Kreischt des Kerkerthors Gehange,
Springt das grosze Schlosz wie Glas.
Viel, o viel musz noch geschehn,
Ehe wir uns wiedersehn.
Ich will wirken, will nicht fehien,
Meine Pflicht erfiillen ganz,
Mich und meinen Willen stahlen. —
Aber heut noch Weihnachtsglanz !
Ach wie anders vor'ges Jahr ! —
Doch nicht aller Freude baar !
Ist mir eines doch gelassen,
Eins vom guten Gott bescheert,
Dessen namenlosen Werth,
Seit mein Lebensgluck verheert,
Nur ein Mutterherz kann fassen.
dan krijgt ze uit de kast de herinneringen aan Naar lieveling :
Hier der Mantel und der Schleier,
Den er trug zur Taufesfeier —
Hier das Kleidchen in dem Biindel —
Lieber Gott, wie lieb und schOn
War mein Babchen anzusehn,
Wie ein dickes Christuskindel,
Da er sasz auf weichem Pfiihlchen
In dem hohen Birkenstahlchen ! —
Und das Jackchen in dem Packchen,
Das zum ersten Mal er trug
In dem Fruhlingssonnenschein,
Damals war es viel zu weit,
Aber bald drauf viel zu klein ; —
Nun ich leg es zu dem Kleid.
Handschuh', Striimpfe,— welche Beine ! —
Und die seidene Kapuze,
Warm und weich, zum guten Schutze,
Alles sauber, neu und reine. —
Ach — das kleine Weidenstbckchen
Neben seinem ReiserOckchen,
Reisen sollte er darin ; —
Ja er reiste, doch wohin ?
Als ich 's schlosz in die Kommode,
War ich mtide bis zum Tode.
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Wie klopt er ? Een Bohemer-vrouw die schooien
komt, en die geen kleertjes heeft voor haar naakte kindje.
« Geef den armen, Agnes, » gebiedt Brand : o geef de
kleertjes van onzen jongen aan die vrouw, geef haar alles,
Agnes, geef den armen. »
Er breekt jets in Agnes, maar ze geeft :
Komm denn, Frau, hier in der Truhe,
Diesen ROckchen und die Schuhe, —
Nimm den Mantel fur dein Kind,
Guter Schutz in Nacht und Wind.
Nimm, dasz er den Regen trutze
Auch die seidene Kapuze
Nimm den alles, nimm 's geschwind.
Dat is 't laatste. Zoo jets betaalt de moeder met haar
leven.
... En voort gaat Brand, voort strompelt hij over zijn
lieve lijken en over de puinen van zijn eigen hart voort
waagwankelt hij over de woest-grauwe rotsen en over de
ijzige spitsen van de gletschers. Door de sneeu-wstormen
beult hij zich voort, immer hooger, met handen en v oeten
waaraan 't bloed bevriest. Want de kerk, die hij bouwde,
staat veel te laag en is veel te klein. Voort, voort, met het
ideaal van de plicht voor hem, en achter hem het hoonend
geschater van de menigte :
« Wenn Gott vernichten will, den macht er
Zum Individuum und dann lacht er.
Altijd maar verder en hooger, heel alleen, want « Glauben, Leben trennt kein Raum ». De grenzen van het aardsche wijken, wijken eindeloos ver maar hij voelt het, nog
zijn er grenzen, ginder... Hij wil ze stukken slaan, hij wil
niets meer zien dan God. Dat is zijn roeping : Alles of niets.
Daar davert een donder, daar stort van de bergen een lawine
neer en onder 't ploffend geweld van haar blinde macht verplettert ze Brand.
Brand sterft, ja maar in de overtuiging dat hij over
zichzelven bleef zegepralen, tot het laatste. Hij valt zonder
een duimbreed te hebben geweken van 't geen hij zich als
plicht had gesteld. De tragedie van 't leven is uit. De eeuwige
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tegenspraak tusschen idee en werkelijkheid is weer eens
voldongen.
De maatschappelijke ondeugden en onrechtvaardigheden, de menschelijke zwakheden en begoochelingen begraven hier onder haar verpletterende massa den eenling, den
mensch bij uitnemendheid, die wilde gaan naar de hoogste
individueele volmaking
Brand zocht waarheid, waarheid alleen. En ten slotte
mOest hij bezwijken, want de waarheid alleen is niet ons
levenselement. Waarheid zonder liefde doodt. En dat is
Brand's veroordeeling. Eerst als 't te laat was, eerst als de
lawine verbrijzelend neerstortte op hem, vernam hij de
hooge boodschap, het eeuwig evangelium : Deus Caritatis.
Liefde was hier te kort om te maken van dezen martelaar der plicht een heilige tot wien we bidden kunnen.
Dit is 't intellectueele en moreele gegeven van een gedicht,dat als een prachtstuk onsterfelijk prijkt op den hoogen
weg van de kunst. 't Is wezenlijk een grootsch geheel, met
schitterende schoonheden op iedere bladzij. Enkel een tooneel schijnt me minderwaardig en in den samenhang ook
niet goed verklaarbaar : De eerste samenspraak namelijk
tusschen Brand en Gerd.
Brand is dus, naar mijn meening, de voile Ibsen in 't
eerste bewustzijn van zijn gezamenlijke dichters- en denkersgaven. 't Is de volle Ibsen, lijk Faust is de voile Gcethe, lijk
Don Juan is de voile Byron, lijk La Tentation de St Antoine
is de voile Flaubert. Brand is 't groote proefstuk, 't volledig
manifest, dat nu later, punt per punt, in verdere drama's
zal worden uitgewerkt. De starre plicht, de plicht opgelegd
door de waarheid-zonder-liefde, is hier de samenvatting van
al de groote problema's, die Ibsen toen misschien nog niet
klaar voor oogen zweefden, maar die hij zich toch geleidelijk
aan zal geroepen voelen op tooneel te behandelen. De motieven van innerlijken strijd en van maatschappelijke verhouding, die later afzonderlijk, voor ieder een drama,
zullen worden behandeld, zijn hier alle bij een.
Kan het anders of een schepping van gegevens zoo
zwaar, zoo'n idealistische « Midsummernightsdream » van
strijd tusschen leven en wereld moet, naar technische schikking, een zeer bedenkelijk drama wezen ? Kan het anders,
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bier zoowel als in Faust, of de strenge afbakeningen moeten
in stukken springen voor 't geweld van de tragedie die de
wereld omspant en die reikt van de hel tot den hemel ? Maar
wacht u, te besluiten uit die mindere geschiktheid voor tooneel tot een gebrekkige compositie. Hoe meer men Brand
leest hoe meer men bewondert de geniale uitwerking van
dit reuzengedicht in al zijn onclerdeelen. Wat een vinnigheid van ontleding, wat een kracht van verbeelding, wat
een ineenvloeien van poezie en wijsbegeerte.
Laat ons uit dezen geloofsbrief van Ibsen, ter schatting
zijner latere zienswijze, 't slot van Brand niet vergeten. Zijn
held valt omdat hij de liefde niet had, omdat hij niet heeft
vermoed dat God is : Deus caritatis.

't Jaar na Brand gaf Ibsen Peer Gynt (1867). 't Een is
bepaald een tegenvoeter van 't ander. Brand is een eindschakel in den ketting der menschennaturen, Peer Gynt is
de eindschakel langs den anderen kant. Brand is een individu zoo vast als een Noorsche fjord, een man ondeelbaar
een. Peer Gynt is een persoonlijkheid, als 't ware in duizend
gruizelingen stuk gesmeten, een mengsel van hoedanigheden
en gebreken zoo uiteenloopend, dat men zich afvraagt hoe 't
rnogelijk is voor dit alles in een suppositum plaats te vinden.
Is Brand de man van het een en eenig idee fixe, die
zich liever zou laten vierendeelen dan een iota van zijn overtuiging of te doen, Peer Gynt is de man der ongebonden
fantazie, die met zijn wil in een stond van de eene windstreek naar de andere wipt. De dichterlijke elementen liggen
in Peer's kop door malkander te woelen als de elementaire
krachten in een vuurberg die barsten gaat. Brand was de'
filicht, Peer Gynt verstaat nu eens niemendal van de plicht.
Die wil al zijn ideeen, al zijn gevoelens, al zijn grillen en
nukken, zonder eenige terughouding, hun bokkesprongen
door 't leven laten maken.
En zijn inbeelding komt hem daarbij zoo magistraal te
stade, dat hij haar spelingen door malkaar krioelend naar
buiten werpt in de levende natuur, waar dan al wat bestaat
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symbool wordt voor Peer, en de werkelijke wereld vermirakelt in een droomenrijk met vier of nog meer afmetingen.
't Is hem verder genoeg dat hij thans heeft wat hij straks
wenschte, om 't heil van 't oogenblik weer aan scherven te
schoppen en te hollen naar iets anders...
't Gedicht brengt ons eerst Peer en zijn moeder Aase.
Die tooneelen samengenomen zijn op zichzelf al een meesterstuk : Peer, wiens fantazie hem tot een leugenzak maakt,
die langs alle kanten openbarst, leidt zijn moeder zoo om
den tuin, dat het mensch haar hoofd er van duizeit... Ze
weet overigens nooit of ze orn Peer lachen of schreien moet,
en na den hardsten slag van de strafroe op haar grooten
Peer volgt aiweer de teederste moederkus.
Maar moeder Aase wordt ziek, moeder Aase gaat sterven. En wat Peer nu haalt uit het leugenkraam van zijn
fantazie is waarachtig phenomenaal. Hoe hij zijn stervende
moeder wijsmaakt dat ze zit in een koets, die rijdt naar den
hemel, met Peer als koetsier en met den kater als ros hoe
ze nu bij St Pieter aankomen, hoe Peer zijn moeder voorstelt aan den heiligen poortier, en hoe ze den hemel wordt
binnengeleid juist als ze den laatsten snik geeft in de armen
van den schreienden Peer !
Tusschen de tooneelen in met zijn moeder, heeft Peer
een bezoek aan 't Koboldenrijk gebracht, waar hij onder de
meisjes kiezen mag en meteen een flinken bruidschat zal
krijgen maar hij moet zich tot Kobold laten omtooveren,
een staart aantrekken, en ... neen, hij zou zich ook moeten
een oogen-operatie getroosten om alles voortaan met trollenkijkers aan te zien... En dat is te veel : Peer trekt eruit. Een
tooneel ten voile waardig van Hoffmann of Poe.
Peer's moeder is nu dood, en Peer wordt verliefd op
Solveig, en Solveig ook is gek van hem :
sei freundlich zu mir,
Ich ward gerufen and bin hier.
Die Solveig zoo rein en zoo zoet is alles voor Peer! Maar
al de liefde van dit vleeschgeworden ideaal kan hem niet
weerhouden weer op te trekken naar de verre fata morgana's
van zijn eerzucht..... Hij wil nu keizer worden.
« Lang oder kurz,
du musst warten, » heeft Peer
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haar toegeduwd. En Solveig daarop : « Ja, warten... » Ze
blijft zitten, alleen, zonder klacht...
En Peer loopt den aardbol plat. In Marokko bouwt hij
al brassend luchtkasteelen voor de gapende monden en wijdopen oogen van Master Cotton, Monsieur Ballon en von
Eberkopf. Hij heeft het gevonden, 't recept om keizer te
worden : een « empereur du Sahara » voor Lebaudy.
Een tooverstond later ligt hij zijn keizerziekte uit te
dampen in een Arabische tent. Hij is nu Mahomedaansch
profeet geworden en heeft recht op al de meisjes die hij
maar lust. Maar ook dezen kelk heeft hij gauw uitgeproefd;
en Peer kuiert heen door Egypte, verbroedert met den sfinx
te Gizeh, en doorleeft op eenige uren te Kairo het mythologische leven van 't rijk der Pharaos...
Voort gaan de jaren, en Solveig wacht...
Vermoeid van te vervolgen het spiegelbeeld van 't geluk,
scheept Peer eindelijk weer naar Noorwegen in. Op de
Noordzee lijdt hij schipbreuk en door heel veel gevaren heen
worstelt hij zich aan wal. Zijn Csars-idealisme is tot het
laatste greintje door de Noordzeebaren weggespoeld. Hij
voelt het : Zijn leven is mislukt. En op den koop toe loopt
hij nu nog op een ijzersmelter, die hem in naam van den
grooten werkhuisbaas komt opeischen met de boodschap :
« Ge zijt een versleten stuk, Peer, en ge moet den oven
in om hersmolten te worden. »
Maar op dat oogenblik zelf komt in Peer's hart de liefde
tot Solveig weer, en hij vlucht heen naar haar. Nu weet hij
hoezeer hij heeft gedwaald. Ach, had hij Solveig nooit
verlaten
Eine die gedacht und einer der vergessen,
Eine die entsagt und einer der vermessen.
0 Grauen ! — Und niemals wandl' ich's um 1
O Gott, hies war mein Kaisertum !
En zoo vindt hij Solveig weer. Ze hoort hem, maar ziet
hem niet ; ze is een oud, blind vrouwke geworden ; ze heeft
zoolang zitten wachten op haar Peer I...
VOor de jaren is haar winter gekomen ; maar in haar
hart is 't eeuwige lente, en ze bloeit vol zangen voor hem die
de beul is geweest. Hoor, Solveig zingt nu haar laatste lied :
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Schlaf nun, geliebter Knabe mein,
Ich will wiegen dich, ich will wachen.
Knabe sasz auf der Mutter Schosz,
Spielten zusammen, bis er grosz.
Knabe ruht' an der Mutter Brust
Sein leben lang, o meine Lust !
Ruht' im Herzen, im Muttergemut
Sein leben lang , nun ist er mud'
Schlaf nun, geliebter Knabe mein,
Ich will wiegen dich, ich will wachen.
Solveig was eenmaal Peer's bruidje, ze is nu voor hem
een moedertje geworden. En 't laatste liedje is Peer's lijkzang, de lijkzang van hem die verdoolde over de wereld, en
die bij Solveig 't geluk dat hij zocht zoo schoon had in handen gehad.
Peer Gynt is de culminatie van den negentiend-eeuwschen snob : hij dringt zichzelf de illusie op dat hij een leven
leidt van glorie, en zijn fantazie vult de luie leegte van zijn
dagen. 't Is 't lot van den hoogbegaafde die per slotsom
op zero uitkomt, omdat hij te zwak was om te maken van 't
'even wat strenge, harde plicht gebiedt.
Nevens Ibsen's inzicht, naast Brand, den mensch die
door zijn al te ideale opvatting van de plicht te gronde
gaat, te geven dezen Peer Gynt, die door beginselloosheid
zijn leven stukslaat, liggen er in dit laatste werk heel wat
nevenbedoelingen, die op algemeen-letterkundige en politieke toestanden en bijzonder op meer speciaal Noorweegsche slaan. Zoo schuilt hier ook wel een satire tegen de
romantiek, de school die Ibsen allengskens aan 't verloochenen ging; en rechts en links zijn een gansche boel zinspelingen tusschengeschoven op Ibsen's vroegere Noorsche
omgeving. Onmogelijk voor ons die alle na te gaan, en zoo
is 't onbegonnen werk, op vele plaatsen, den zin van Peer
Gynt te willen achterhalen. Daarin ligt het zwakke van dit
over 't geheel zoo machtige werk : De allegorie is te ver gedreven. Maar juist het feit dat al die duisterheden aan de
arme critici zooveel slapelooze nachten berokkenden, telde
onder Ibsen's grootste genoegens. Hij hield het immers met
4
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Emerson, waar deze zegt in zijn « Self-reliance » : « To be
great is to be misunderstood. »
Dat zijn echter nevenzaken. En 'k eindig met de vraag
of er wellicht in Peer Gynt geen dieper beteekenis ligt, rakend
het hart van den dichter. Zou Peer Gynt ten slotte niet wezen
het heimweelied van den roemzoeker Ibsen naar 't verre
vaderland en naar godweet welke teedere liefde die hij
eenmaal verlaten had ?

Buiten Brand en Peer Gynt was er in Ibsen een ander
drama nog aan 't worden tijdens 't verblijf te Rome. Voor
hem was Rome wat het is voor ieder ernstig mensch, voor
ieder dichter bijzonder : een stad van overweldigende indrukken. Iedere steen daar is voor den denker een geschiedenisles, en uit elken zandkorrel spreekt daar een stem van
't groote verleden. De kamp dier oude wereld, nu in haar
puinen begraven, haar kamp met het christendom, altijd
even jong boven 't graf der Apostelen koepelend, heeft ook
den vrijdenker Ibsen geboeid en den kunstenaar aangedaan.
Het reuzentreurspel Keizer en Galilee& was daarvan de
vrucht. Een machtige brok gedramatiseerde geschiedenis
de tijd van Juliaan den Afvallige. Met een meester-bezwering
doet Ibsen de we eeuw van 't christendom verrijzen. Stellig
heeft geen een van al zijn werken den schrijver zooveel
studie en zocveel nadenken gekost als dit kolossale drama,
beide zijn deelen in tien bedrijven uitstrekkend over 274_
dichtgedrukte bladzijden. Alvorens deze denker de kunstenaar fantaseeren laat, wil hij met een arendsoog de diepten
der geschiedenis peilen, en oplossen 't problema dat ook
hem een tijdlang niet met rust liet : de godsdienst.
Zooveel geleerden en dichters reeds hebben gepoogd te
dringen in de ziel van dien Janus-keizer en de raadsels op
te lossen die hangen rondom hem.
Nevens de tragedie in 't hart van Juliaan zag Ibsen ook
die buiten hem van een Ooster- en een Westerwereld, van
de Grieksche levensopvatting en de christelijke, van de
heidensche schoonheid en de katholieke waarheid. De doorloopende thesis van Ibsen is deze : het heidendom is 't
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geloof in 't geluk van den mensch door den cultus van de
aardsche schoonheid het christendom is 't geloof in 't geluk
van den mensch door verzaking aan de aardsche schoonheid
om wille van de eeuwige Waarheid. Die beide scherp
tegenover malkaar gestelde ideeen kunnen worden verzoend :
En dat heeft Juliaan beproefd in 't stichten van zijn derde
rijk. Dat hij dat gedroomde rijk niet heeft verwezenlijkt is
de tragedie van zijn leven ; en dat nu nog dat derde rijk
niet is gekomen, is de tragedie der menschengeschiedenis.
Zoo meent Ibsen, en zijn meening heeft hij zoo vast als een
algebrische formule in zijn drama neergelegd. Toch voelde
hij nu en dan dat het nuttig kon wezen zijn zienswijze te
schoren ; vandaar in 't stuk een hoop dialogen die beter
passen zouden in een onderhoud tusschen Harnack en Loisy
b. v., dan in een drama ; en vandaar ook dat Keizer en
Galileeer als tooneelwerk erg is mislukt.
Zeker : ongewoon talent, genie was er noodig om zoo'n
massa geleerdheidsmaterialen te verwerken voor de kunst
lijk Ibsen dat heeft gedaan. Deze nieuwe drama-schepper
beschikt over een gave van menigten op te roepen en te
bemeesteren lijk alleen Schiller en Zola en Tolstoi dat
kunnen. Sterke kunstenaarsvuisten waren er mee gemoeid
om uit die deinende massa's de groote historische figurers
torenhoog op te tillen, elk in hun bloedeigen wezen :
Juliaan, Caesar Gallus, Helene, Gregorius van Nazianze,
Makrina, Basilius, Libanius, Ursulus en zooveel andere.
Maar van die onooglijke stof wellicht voor vijf drama's
toereikend, en die Ibsen nu eenmaal wilde samenpersen tot
en geheel, heeft hij eigenlijk niet veel anders gemaakt dan
een geschiedkundig-wijsgeerig betoog, hier en daar met een
echte brok drama doorzaaid. Want Keizer en Galilee& heeft
waarlijk aangrijpende fragmenten : De tooneelen te Vienna
als Juliaan door het leger tot Keizer wordt uitgeroepen ;
het slot van 't 5 e bedrijf, I e deel : « Frei, frei, roept Juliaan :
mein ist das Reich ! » ... en meteen hoort hij de christenen
zingen in de kerk tot hun God : « Dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit... in Ewigkeit. Amen ! » —
En dan het laatste, het einde, als Juliaan nu zelf overtuigd
is dat zijn macht zich niet meten kan met die van den

J2

IBSEN

Timmermanszoon, en als hij sterft met de smartvraag op de
lippen : 0 zon, o zon ! waarom hebt ge mij bedrogen ! ...
Dat zijn fragmenten die blijven in de kunst.
Keizer en Galilee& is Ibsen's laatste historisch drama.
't Bleef ook 't laatste van zijn stukken dat op een anderen
bodem en onder andere menschen dan die van zijn vaderland speelde, want langs om vaster sloot het buitenland zijn
hart aan zijn yolk.
Daarmee is de Roomsche periode ten einde. In 1868
vertrok Ibsen naar Duitschland.
***
Met zijn twee groote werken Brand en Peer Gynt had
Ibsen de bakens gebouwd van zijn eerste kunstenaarsleven.
Hij had zich opgewerkt tot een der groote Europeesche
dichters. Wel stond hij reeds daar als de man van intellectueele passie , maar Solveig en Agnes getuigen voor eeuwig
dat er toen plaats was in zijn hart voor de teederste en tengerste aandoeningen...
Nog rijst hij niet voor de menschheid als de steile reus
met gevouwen armen, en schamper op mekaar gesloten
scherpe lippen. 't Is waar, nooit heeft hij den gullen lach
gekend — den lach der onschuld had hij vroeg verloren —
maar toch was zijn strenge wezen nog niet versteend tot
een bloedeischend sfinksenfiguur.
(Slot volgt)

J. PERSYN
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FREDERIK DE GROOTE VAN ZWABEN

(V ervolg)

Weer was 't stil in de kleine kamer, en buitengewoon
rustig op het marktplein en in de straat. Het heele stadje
scheen naar het vroolijke feest te verlangen en de weinigen,
die niet naar de revue waren gegaan, rekenden zich dat als
een. groote verdienste toe. Evenals anders maar alleen in
heel stille nachten, hoorde men 't ruischen van de bron op
de markt. Bij den schoenmaker aan den overkant, waar ze
anders altijd zaten te kloppen en te zingen, was de vvinkel
gesloten de baas en de knechts waren aan 't Maandag
houden op Vrijdag, en de koperslager scheen ook vacantie
te hebben genomen, want de deur was gesloten onder het
schitterende uithangbord op den hoek van de straat.
De verwer lag uit zijn raam te kijken en de slotenmaker,
die op zijn Zondags voorbijkwam, vroeg : « Gaat u ook niet
mee naar Ludwigsburg. Na 'teten moet ik er heen, dan kom
ik nog vroeg genoeg voor het vuurwerk en dat is toch eigenlijk de hoofdzaak. »
En weer was alles stil. Ze zou ook wel graag bij
haar man zijn geweest... Maar neen, neen, 't was veel beter
dat ze thuis bleef, — en toch bleef ze aldoor een beetje onrustig... Nu nog, nu ze al tien jaar met hem was getrouwd,
verlangde ze naar hem als in den tijd van hun verloving.
Ze kende het heerlijk rustige gevoel van het altijd met
elkaar samenwezen en ze kon 't niet begrijpen dat hij nu
zoo ver weg was, en ze niet meer, zooals vroeger, elkaars
leven vulden. — Als een kleine vergoeding voor al wat ze
moest missen, gunde ze zich nu eens 't plezier, dat anders
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alleen voor den Zondag werd bewaard. In den hoek van
haar kamertje stond een harp, ze zette dien tegen zich aan
en zocht allerlei vreemde accoorden en tonen en verbindingen van tonen. Ze vond in den schat van haar herinneringen
geen lied dat geheel weergaf wat ze zoo innig gevoelde. —
Haar gezichtje glansde, ze speelde met geestdrift, bijna
hartstochtelijk, want ze dacht aan dien laatsten Nieuwjaarsdag, toen ze in een melodie, die ze zelf had gevonden, haar
man nog eens gezegd had hoe lief ze hem had; ze zag
nog zijn gezicht toen hij haar eerst lachend aankeek, en
daarna in zijn armen nam.
Hij was toen eerst voor een paar dagen met verlof thuis
gekomen, en dit weerzien, na zoo'n lange scheiding, was als
een tweede bruidstijd geweest. En ze had dit zelfde gevoel,
dat ze als bruid had gehad, nu in woorden trachten vast to
houden en zong op een oude melodie, 't liedje dat ze zelf
gemaakt had :
0 hatt ich doch im Thal Vergissmeinnicht gefunden
Und Rosen nebenbei ! Dann halt ich dir gewunden
Im Bliithenduft den Kranz zu diesem neuen Jahr,
Der schOner noch als der am Hochzeitage war.
Ich ziirne, traun, dass itzt der kalte Nord regieret
Und jedes Bliimchens Keim im kalter Erde frieret !
Doch eines frieret nicht, es ist mein liebend Herz,
Dein ist es, theilt mit dir die Freuden and den Schmerz ! (I)

II
De bezoekers gaven elkaar, zooals de Duitschers zeggen, den knop van de deur in de hand. Tegen den middag
kwam er een wagentje aangereden, hield voor de deur stil
en een andere, jongere bakker, dien men dadelijk aan zijn
grijze jas kon kennen, stapte er uit. Hij maakte de eene
strong los, groette de oude juffrouw Kodweiss, die door 't
kleine venstertje boven de deur naar beneden keek,en vroeg :
« Is mijn broèr niet thuis? »
« 0, ben jij dat Schout? » riep juffrouw Kodweiss, liep
(I) Zooals men zegt, een liedje van Schiller's eigen moeder.
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gauw naar beneden, kwam buiten en zei Neen, hij is
naar de manoeuvres, vandaag is 't de laatste dag, wacht hier
maar tot hij terugkomt... Wat zal hij daar blij om zijn hij
praat altijd over zijn familie en vooral over u.
« Neen, ik kan onmogelijk lang blijven. Ik moet op zijn
laatst morgen ochtend vroeg weer in Bittenfeld zijn. Hoe
is 't met zijn vrouw, is alles noggoed, of kom ik juistbijtijds
om het kindje te helpen doopen ? »
« Dag zwager, » zei de jonge vrouw, en stak haar hoofdje
een verdieping hooger uit het venster « Kam toch boven! »
« Ja, ja, ik kom dadelijk. »
Hij gaf eerst zijn paard een hoopje hooi, en ging toen
met moeder naar de bovenvoorkamer, schudde zijn schoonzuster de hand en zei : « Zoo, alles schijnt hier nog in orde
te zijn, en je ziet er uitstekend uit. — Maar nu deze keer,
als je blieft, een prinsje, waar heel Bittenfeld zich al op vetheugt, want bij mij thuis is toch eigenlijk het stamslot. »
Ze werd verlegen en in plaats van dadelijk te antwoorden, zei ze dat ze haar vader wou gaan roepen.
« Waar is je vader ? »
« Aan den Neckar, aan 't hout laden. »
« Hoe gaat het met den houthandel? » vroeg hij, want
hij hield zich nooit lang bij plichtplegingen op. « Ik heb
gehoord dat 't goed gaat, maar 't is toch altijd een gevaarlijke handel. »
« Ja, ja, » zei de ouwe moeder, « mijn man is altijd zoo
eigenwijs. Hij heeft daar aan 't water een houtloods later
opslaan, op een goeie plek, zeggen de menschen, maar ik
houd het toch voor gevaarlijk. Als we eens een overstrooming krijgen, waar God ons voor moge bewaren, kan die in
een nacht al ons hebben en houwen meenemen. En het is
toch geen kleinigheid wanneer men telkens, als 't een beetje
lang regent of bij ijsgang, denken moet dat die de grond
onder onze voeten zou kunnen doen verdwijnen. Zeg jij er
maar eens een woordje van, want hij hecht nog al veel aan je
opinie. »
« Daar kan ik niets aan doen », zei de brave Schout,
die zich niet graag met een andermans zaken bemoeide ;
hij deed graag zelf wat hij wou, en liet anderen ook hun
gang gaan.
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Toen zijn schoonzuster hem een glas Kirschwasser
wou inschenken, zag ze tot haar schrik dat de bevrozen
student alles had opgedronken. Ze wou het verborgen, maar
haar moeder zag het dadelijk en zei : « Onze neef de student
heeft al achter dat fleschje heen gezeten, en waar die intrekt
proviandeert hij goed. Als die de wetenschap maar zoo kon
indrinken als Bier, Wijn en Kirschwasser, zou hij gauw de
geleerdste man van de wereld zijn.
Ze deed haar best om den neef van haar man to verdedigen, ze zei dat hij bij zijn hoogdravendheid en zijn drukte
toch wel een goed hart had.
« Ja, ja, zei haar moeder, nog half brommend ». zij
vindt altijd in alle menschen wat bijzonders, en met een heel
rood gezichtje antwoordde ze dat zij daarom ook zoo gelukkig was en dat ze zeker wist dat er in het hart van alle
menschen nog een stukje van den hemel verborgen ligt.
« Zij heeft wel iets van mijn eigen moeder » zei haar
zwager, die praatte ook altijd goed van alle menschen en
heeft in 't goede van ieder geloofd. Ze zei altijd « Geloof
maar aan 't goede, en dan zal 't ook toonen dat 't er is...
jammer dat moeder en zij elkaar nooit gekend hebben, ze
zouden plezier in elkaar hebben gehad ».
Het jonge gezichtje straalde, omdat hij haar bij de
moeder van haar man vergeleek !
Juffrouw Kodweiss, die haar gasten niet alleen op
woorden wou trakteeren, riep naar beneden dat ze wat wijn
en gebak boven zouden brengen, maar de bakker zei dat hij
nu niets hebben wou, maar liever tot het middageten wilde
wachten en dan daarna dadelijk weer weggaan... hij wou
de manoeuvres nog eens gaan zien.
Ze nam 't kleintje bij de hand en wandelde met haar
schoonbroer naar den Neckar, waar vader met zijn hout
bezig was.
Op den terugweg gingen ze nog even bij de peettante
van het dochtertje binnen, want als iemand in den goeden
ouden tijd zijn familie ging opzoeken, liep hij gewoonlijk
ook even bij de vrienden van de familie aan. De peettante
was de intiemste vriendin van de jonge vrouw en ging
even met haar mee naar huis. Iedereen onderweg groette

FREDERIK DE GROOTE VAN ZWABEN

57

hen vriendelijk, maakte een praatje en vond het aardig dat
de Schout zoover gekomen was om de manoeuvres te zien.
Het peetje, dat veel alleen was en dus tijd had om over
allerlei dingen na te denken, waar andere menschen niet
op zouden letten, zei : « De menschen blijven toch altijd
kinderen, ieder denkt alleen aan zijn eigen nieuwe speelgoed
en gelooft dat alle anderen daar ook van moeten hebben
gehoord. »
De Schout zag haar met een verbaasd gezicht aan « Hoe
komt die aan die geleerde praatjes » dacht hij, maar hij
antwoordde niet, hij hield zijn mond.
Het eten was klaar en op de Alexanderkerk sloeg het
net elf uur, de oude Kodweiss zei dat ze maar op moesten
scheppen, al was de student er nog niet : « Die komt zelfs
te laat als hij examen moet doen, op hem kunnen we toch
niet wachten ».
Ze zaten al aan tafel toen hij binnenkwam met twee
mannen, die met een groote steen op een burrie kwamen
aanzeulen, die in het voorhuis werd neergezet toen hij in
de kamer kwam, zei hij dat hij een kostbare oude steen had
gevonden, heel waarschijnlijk een overblijfsel van een
Romeinsch Castrum, daar in de buurt, dat niet meer of
minder dan een altaar van Vulkaan kon wezen, waarvan de
vondst hem in de geheele wereld beroemd zou maken en
zoodra de jongen er was zou hij er hem bovenop zetten.
« Ik denk dat die steen wel een beetje te koud zou zijn
voor zOo'n klein kind, » zei leuk, de ouwe Kodweiss. « En
kom nu maar aan tafel, anders eten wij al de gebakken lever
alleen op, en krijg jij niks. Maar je treft 't net goed, want
nu kom je van 't eene kamp in 't andere. Je komt zoo net
uit 't Romeinsche kamp, en nu ga je straks naar 't Wurtembergsche, want van middag rijden we allemaal, zooals we
hier zitten, naar Ludwigsburg. Onze kapitein zal raar staan
te kijken, als hij zoo in eens zijn heele familie te inspecteeren krijgt. »
« Ik ga niet mee » zei juffrouw Kodweiss, er moet toch
iemand blijven om op 't huis te passen.
« En ik blijf ook liever hier, » zei Liesbeth, « ik heb
mijn man wel beloofd om eens bij hem te komen kijken,
maar ik geloof toch dat ik beter doe met thuis te blijven. »
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« 1\J een, jij moet mee, » zei haar vader en de student
drong er ook op aan, en 't kleine m.eisje riep : « Ja moeder,
jij moet mee naar vader en naar al die heeleboel soldaten.
Terwij1 de student zich den lever met zuurkool en het
Marbacher Eigen gewas uitstekend liet smaken, maakte hij
met vollen mond heel grappige vergehjkingen tusschen een
kamp uit den Romeinschen en den tegenwoordigen tijd
en wat ze daar later wel van zouden opgraven. Dan zouden
ze zeker niets vinden dan kapotte veldflesschen, poeierdoozen, friseermantels, de afgetrokken staart van een pruik, een
paar watten kuiten, een jas zonder panden... En over al die
heerlijkheden zullen de oudheidvorschers van de toekomst
zich het hoofd gaan breken !
Allen stonden op om zich klaar te gaan maken en eindelijk had de student geen ander auditorium meer dan den
bakker uit Bielefeld. Maar het kon hem absoluut niet schelen
aan Wien hij zijn verheven gedachten mededeelde, als hij
maar praten kon... Hij werd toch in de heele wijde wereld
door niemand begrepen en het was er hem alleen maar om
te doen om zich in krachtige uitdrukkingen te kunnen uiten
in dezen erbarmelijken tijd, die een geest als den zijnen toch
niet begreep en geen plaatsje gunde.
De bakker zat geduldig naar hem te luisteren en rookte
zijn pijp. Men kan al heel wat aanhooren, als men er
maar bij rooken kan !

III
De oude Kodweiss had twee paarden voor zijn tweebankig wagentje gespannen. Hij zat met zijn kleinkind op
de voorbank en beloofde aan zijn dochter, die haar liever
bij zich wilde hebben, dat hij goed op haar zou passen. De
student en zij zaten op de achterbank. De bakker uit Bielefeld, met zijn wagentje met een paard reed achter
hen aan. Al de buren kwamen uitloopen toen ze weggingen.
Die ook naar de manceuvers wilden gaan, keken verlangend
of de bakker hen niet zou uitnoodigen om mee te rijden, en
die thuis moesten blijven beschouwden de wegrijdenden
met een soort van weemoedig deugdgevoel. Zij hielden 't
plichtmatig dapper uit, omdat het stadje anders heelemaal
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leeg zou loopen. Neen, zij draafden niet alle pleziertjes na!
hoewel geen enkele van degenen die wel gingen, hun daarvoor bedankte en niemand er bijv. aan denken zou om hun
eens een kleinigheid mee te brengen!...
De jonge vrouw zei tegen de meid, dat ze een paar bos
stroo onder 't achterbankje moest leggen.
« Waar moet dat voor dienen? » vroeg haar vader en
draaide zich met zijn heele lijf op de voorbank om.
« Ik weet heel goed, » zei ze, « dat u in 't terugkomen
alle menschen zult vragen om een eindje mee te rijden, en
dan kunnen ze ten minste een beetje zacht zitten. »
« Ze heeft toch waarlijk een groote ziel, » riep de student. « Ze zorgt weldadig voor die na haar komen ook
al heeft zij ze nooit gezien ! »
« Hou je nu toch, als je blieft, eens een beetje stil. Ik
geloof toch dat ik beter deed met thuis te
»
« Neen, neen, nu wordt er niet meer uitgestapt, » riep
haar vader. « Huu vooruit ! » En de beide wagens rolden weg. »
Nauwelijks hadden ze een half uurtje gereden, toen ze
vroeg om op te nouaen. zag neei week en moest uitstappen, maar onder 't loopen ging 't weer beter. De student
was er met haar uitgegaan en had inderdaad allerlei kleine,
lieve attenties. Ze zei na een poosje dat ze zich nu weer wel
voelde, en ze liep zoo gemakkelijk en zoo Licht, 't was net
of ze zweefde.
De student zei dat wanneer een groote gedachte in ons
leeft en ons beweegt, we ons lichaam in 't geheel niet voelen.
Dan is 't of onze gedachten ons dragen. En hij vertelde de
legende van Maria, die over den berg ging en zoo rustig
ademde of ze in haar tuintje onder den bloeienden oranjeboom zat, want het kindje dat onder haar hart lag, droeg
de moeder.
« Je hebt toch ook wel aardige, lieve gedachten in je
gekke hoofd » vond ze. Toen zeiden ze seen heelen tijd
lang niets tegen elkaar, tot ze in de verte signalen hoorden
en de stofwolken omhoog zagen vliegen. Haar vader riep
ook dat ze weer in moest stappen, want dat hij van daar of
stapvoets ging rijden. Ze ging er dus weer in en haar vader
klom er zelf uit, en voerde de paarden bij den toom.
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Eindelijk waren ze bij het kamp gekomen. Zoo ver
het oog reikte zag ze tent aan tent, en waar anders het koren
golfde zag ze nu duizenden en duizenden kleine, kort
durende, linnen huisjes, en in dichte gelederen trokken
met klinkende muziek de soldaten voorbij en hield de
Hertog met zijn staf halt op een heuvel. De gelederen
groetten en riepen « hoera ». De Hertog groette terug.
Ze hadden de paarden aan een boom gebonden. Vader,
dochter en kleindochtertje waren in 't wagentje overeind
gaan staan en keken uit. De student was in de herrie verdwenen.
« Nu komt 't regiment waar vader bij staat, » riep ze en
drukte haar kindje dichter tegen zich aan en keek om zich
heen, met een bijna verheven uitdrukking op het gezicht.
Ze had geen bijzonder glinsterende oogen, maar ze nam al
wat ze gezien had in zich op. Er zijn van die soort van
oogen, die net als de zon, alles wat ze beschijnenverwarmen.
Zooals ze daar stond, was ze een mooie, statige vrouw,
met een slank figuur en een blank gezichtje, dat door een
paar zomersproeten niet werd ontsierd ; ze had roodachtig
blonde gekrulde haren, die als fijn goud glinsterden in de
zon en alles duidde in haar aan de jonge moederhoop.
Nu kwam er glans in haar helblauwe oogen, want ze
zag haar man aankomen aan het hoofd van zijn regiment !
Alle soldaten gingen met lange, afgepaste stappen en
stijf uitgsetoken beenen in den beroemden parademarsch
voorbij — en alles in haar klonk van zang — en toen ze bij
den hertog gekomen waren riepen al de soldaten tegelijk
« hoera ». En haar man zwaaide met zijn degen, die
glinsterde in den zonnenschijn... En nu zwaaide hij er nog
eens mee ... en ... ze had toch wel goed gezien hij had
haar opgemerkt en zijn groet gold haar !...
Hij mocht niet uit het gelid treden, haar niets toeroepen, geen hand geven... Maar nu groette hij voor de derde
maal, — heel duidelijk zichtbaar groette hij haar, en knikte
en zag er vroolijk en opgewekt uit. Want anders voelde de
pas 36jarige man zich dikwijls heel ongelukkig en had altijd
veel te klagen dat hij nooit was geworden wat hij had kunnen zijn. Hij had altijd in zich gevoeld een drang om te
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studeeren, om veel in 't leven to verrichten ... en hij had
't nooit verder kunnen brengen dan chirurgijn !
Maar nu vandaag zag hij er zoo vroolijk uit, zoo prettig
ingespannen. En als moest hij hooren, als moest hij voelen
wat zij voelde en zei, fluisterde ze zachtjes, maar toch hoorbaar : « Goddank, goddank, dat je zoo gelukkig bent. »
En ze ken 't niet helpen, ze mOest haar kindje optillen
en innig tegen zich aandrukken.
Haar man was nu weer verdwenen, opgenomen in de
groote massa, die allemaal precies gekleed waren als hij en
ze ging weer zitten en hield de hand voor de oogen.
Ze wilde niets meer zien, ze kOn niet aan niets anders
denken en in zich voelde ze 't nieuwe, wonderbare leven.
(Slot volgt.)

A. W.

ZOMER

I
Er waait een weelge wind door kleine koude kamer
en labbert luwe lucht met geur van groeiend groen.
Blij blinkt de blauwe boog, en dof-bedompte ruiten
herglimmeren in 't zachte kussend zongezoen.
't Wordt schoon hier binnen, kleurig lief. 't Is zomer buiten.
Traag dringt de zachte glans, als bange nog en schuwe
voor wat nog nevelgrauwt in hoeken, grijze smart
die binst den wintertijd met iedre ure dikte,
en zwol tot zware wolk van zilt getraan, en zwart
van lijden dat in langzaam stervend harte snikte.
Stil stuipt de fijne straal terwijl ze schuchter streelend
langs broze bloemen glijdt, in droge vaas gedord,
en kust meelijdend al de neergewelkte kopjes,
te vroeg, te brusk geplukt, en droef verslenst na kort
gekwijn om zoele lucht en koele dauwedropjes.
Maar dieper dringt het licht. Het bundelt door het venster,
en heel de kamer glanst in gullen gouden lach.
De oude muren glimmen zoet om 't jonge leven,
en teere schijnseling trilt op het ruige rag
der webben, door het wee aan zoldering geweven.
En alles wat verschrikte in somber avonddonker
is nu zoo lief, zoo goed in 't lieve, goede licht.
Een weelde van belofte beeft in 't gulden gloeien,
en wiegt in week gewaai om bleek, betraand gezicht.
't Zal groene worden nog en bloemen zullen groeien.
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't Zal groene worden nog en bloemen zullen groeien.
Een vogel vleugelt vlug in wijden kring, en zwenkt,
en wiegt wat op een tak om fijferend to fluiten.
Het zonneleven roept, de zonneluchte wenkt.
Ik kom, ik kom, ik kom ! Het is weer zomer buiten.

II
Wist niet dat rijker schoonheid in de ziel kon prachten
dan er nu glinstert in het blonde zomerlicht.
Want zonniger dan zonne gouden uwe oogen,
en liever lacht de liefde op uw aangezicht.
Is u de luchte ook zoo wijd, zoo eindloos wijd,
en ook zoo blauw, zoo bleek en wazig blauw, zoo puur
als oogenblauw van kinders, teer versmeltend in
het lonkelend gelaai van 't blanke zonnevuur
dat sidderend langs heel de gladde glooiing glijdt ?
En is 't u ook in die oneindigheid van wereld
hoe wij als grooter zijn dan 't ver-gekromd geboog?
Hoe wij de gansche ruimte in onze harten drag-en ?
Hoe wij als goden zijn, genadig van omhoog
naar 't broze blikkend dat we vroeger reuzig zagen ?
En weet ge ook dat alles wat nu om ons trilt
uit ons het leven heeft, het leven dat we mild
van onzen overvloed aan 't levenlooze schonken,
en 't kleinste stofje als tintelsterreken doet vonken!
En voelt ge u ook zoo groot, zoo heerlijk groot, herboren
tot nieuwer, schooner leven dat u breed doorbaart
wanneer ge in het zonnen mijner oogen staart?
En wemelt ook zoo zoet, zoo zangrig om uw ooren
dat vroeger zwak verbevend, nauw bekende lied,
week deinend in de zoele luchte op lichtgetril,
en zachte begeleid door 't ruiselende koren,
het fijne muggegonzen, 't biegebrom, het schril
en korzelig gekriep der krekels in de voren,
al die geluiden, verre en vaag, die ons omringen
en door de veldenstilte 't lied der liefde zingen?
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En suist er jets in u dat liederen ook tegen ?
Hoort gij in u dat juichen jubelen, dat zoet
rythmeerend kiotsen van het warme hartebloed ?
En voelt ge ook die milde vrede op u wegen,
een zonnevrede, een zomervree, zoo wijd, zoo goed,
zoo hemelweeldrig-teeder lichtend uit ons blikken,
dat al wat ons omschoont voor eigen luister bleekt,
en heel de wonderheid der wereldliefde spreekt
in zaalgen zielezoen op zacht muziek van snikken.

III
Hoe golft het zoet geluk breedbarend over ons,
en kust met elken klots een weelde in onze borsten,
zoo groot, zoo eindeloos, een zee, aan wier bestaan
we bij het droeve dwalen nooit gelooven dorsten.
Hoe deint het ruischend uit de diepten van genot
naar enge oevering van trillend-kleine harten,
en kamt dan trotsche schuimend naar de purperverten
waar 't goude glanzen trilt der eeuwge liefde : God.
0, nooit heb ik geloofd dat deze vreugde was
die nu door onze leden trilt als streelend vuur.
Nooit dacht ik dat het leven worden kon als nu
in 't vreemde geheimzinnig, zalig liefde-uur.
Ik wist niet dat een mensch, een arme, kleine mensch
zoo voelen kon in zich dat hij alleene leeft,
en dat hij alles wat nog wereldt om zijn ik
als hemelgoede godheid levenswezen geeft.
0 ja, wij zullen goed zijn, goed voor alien die
om ons in 't wij de land naar verre liefde zoeken.
0 ja, wij zullen goed zijn, monden kussen van
de armen die gebroken 't ruwe leven vloeken.
0 ja, wij zullen goed zijn, en ontfermend gaan
door zwaarbeproefde landen waar zoovelen lijden,
en alien die ons bidden langs de lange baan
in 't innige omhelzen tot onz' broeders wijden.
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0 ja, we zullen goed zijn. 't Lichten goift uit ons
en gloort in aureool goudglanzend waar we treden ,
het straalt op wijde akkers, in den nacht gedord,
en glinstert lievend op de avonddonkre steden.
Zie 't groene prachtig groeien uit bevruchten grond !
Zie in verlaten straten weer het blij bewegen
van menschen. Zie de hemel ... Schitterend doorzond
lacht hij genadig de herboren wereld tegen!
CONSTANT EECKELS.
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Het kan Been klaarziend oog ontgaan zijn, hoe onze
bekwaamste kunstenaars — zoo letter- als toonkundigen —
maar al te dikwijls over het hoofd gezien werden, als zij
hunne godsdienstige overtuiging, zij het dan ook in geniale
scheppingen, vrijmoedig dierven uitspreken. Terwijl de
verdiensten van middelmatige beroemdheden hoog opgevijzeld, en hun beeld — in allegorischen en werkelijken zin
gesproken — te midden van het oorverdoovend gejuich
eener dweepzieke claque op het voetstuk verheven werd,
bleef het bescheiden christelijk genie vergeten en miskend,
of gelukte er slechts in, na onmenschelijke pogingen, die
het beste zijner kracht en zijner jaren meedroegen, de hem
prangende boeien aan den rand des grafs of te schudden.
En onwillekeurig daagt hi er, bij deze droeve waarneming,
al eerst in mijnen geest het beeld op van die twee edele
figuren, van welke de eene — zoo vertrouwen wij — reeds
in het hemelsch zangkoor opgenom en werd, en welke beiden
onze kunst met onsterfelijke meesterstukken verrijkt hebben
dichter Guido Gezelle en de componist Edgar Tinel.
Wel mag deze laatste zich eindelijk in de waardeering
van het katholieke Belgie verheugen, ofschoon hij ook
destijds meer dan eene beet heeft moeten doen in de kweezure vrucht, die de kunstboom aan zijne lievelingen aanbiedt. Gezelle toch heeft zeer zelden de blijde zon aan den
hem el zien schijnen, zeer zelden de ontroerde stemme van
een' vriend de zijne hooren tegenklinken niemand zag de
vonk van het genie in dat ootmoedig oog blinken, niemand
raadde de schatten van kunst en zielegrootheid, die er in dat
wezen opgesloten lagen : de grootgeestige man liep verloren
in de kleingeestige wereld.
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Wij dan, katholieke Vlamingen, die geene schuld willen
hebben in zoo erge nalatigheid, wij hebben tot plicht onze
kunstenaars aan te wakkeren, te ondersteunen en hun op
tijd en stond de noodige aanmoediging niet te onttrekken.
Want, hoe strijdig het ook moge schijnen met onze christelijke begrippen, de kunst leeft en bloeit door waardeering :
honos alit aYtes, luidt de heidensche spreuk, en ze zegt waarheid. Niets is den kunstenaar pijnlijker dan op onverschilligheid en onverstand te botsen en zijne kunst voor zijn yolk
niet genietbaar te kunnen. maken niets treft hem zoo diep
in het hert als onkunde en moedwil, die smaad werpen op
zijne geestesvoortbrengselen en dom-verwaand lachen met
zijnen arbeid. Tot zulk laag, vernielend werk mag zeker
geen katholieke criticus de hand leenen. « Hij hanteere niet
den moker als het zinnebeeld zijner bevoegdheid, hij blaze
de driften niet aan, hij sla het aankomend talent niet neer.
Maar hij beure op, hij bouwe, hij onderscheide, hij eerbiedige ook de mindere, doch bruikbare bekwaamheid...
Waardeering doet wel, waardeering verwarmt. Ook dient
hij meest de kunst, die haar dient met stille genegenheid,
die haar nadert met eerbied en tot haar opziet in ootmoed
die geen trotsche gebaren slaat en niet kleinzielig twist om
haar kleed alleen die den onwaardige heenzendt, maar den
oprecht-begeerende bij de hand neemt die het hoofd koel
bewaart, maar door 't hart gaarne laat waaien den weldoenden tocht der waardeering ! » (1)
Deze woorden mogen tot inleiding dienen eener bondige studie over den begaafden Bruggeling, Jozef Ryelandt,
die bet recht verworven heeft op onze bijzondere aandacht
en genegenheid.
Jozef Ryelandt werd te Brugge geboren op 7 April
1870. Ongelukkiglijk heeft eene louter fransche opvoeding,
zooals het bij lieden van zijnen stand veeltijds het geval is,
hem de taal zijner streek half ontleerd en onze vlaamsche
kunst een deel van zijn werk ontstolen. Troostelijk is het
evenwel, dat zijn hert en zijne ziel schier onverbasterd
bleven en zijn muzikaal gemoed alleen door 't Vlaamsch
volkomen werd bevredigd. Want, ofschoon hij in zijne
(1 ) ALPH. LAUDY

in Stamen onzey Eeuw, Ilr I I .
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fransche opstellen eene zekere veerdigheid, ja, een fraai
talent aan den dag legt, daar zijne moedertaal integendeel
weerbarstig blijkt als hij ze schrijft, is deze bij voorkeur
zijne dienares, wanneer hij zich tot componeeren voelt
gepraamd. Voor hem is zij, naar zijne eigene getuigenis,
« meer muzikaal dan de fransche ».
Na zijne philosophische studien voltrokken te hebben,
werd J. Ryelandt op een-en-twintigjarigen leeftiid privaat
leerling van Meester Tinel, wiens hertstochtelijk vereerder
en weerdige volgeling hij is op godsdienstig-dramatisch
gebied, en wien hij zijn voorlaatste muziekdrama Sainte
Cecile heeft opgedragen.
Dat hij van onder diens handen gekomen is met een
volledig meesterschap over de techniek der toonkunst en
eene harmonische ontwikkeling zijner hooge begaafdheden,
lijdt geen twijfel voor al wie in Tinel, nevens den weergaloozen toondichter, ook den voortreffelijken leermeester
heeft mogen bewonderen. Het zal overigens genoegzaarn
blijken uit de scheppingen, die opvolgenlijk uit het brein
van den jeugdigen kunstenaar zullen komen :
1892. Op. 1. Klaviersonate.
1893. » 2. Snaarkwartet (vernietigd).
» 3. Ouverture de Cain (mislukt proefstuk, evenals op.6,
9, 22 en 23 uitgegeven bij Breitkopf & Hartel, te
Brussel).
4. Vier deutsche Lieder.
n 5. Cantate : de Rijndwergen (vernietigd).
1894. 0 6. Variations pour piano (niet veel weerd).
D 7. Eerste symphonie.
» 8. Zes Vlaamsche liederen, versch. in Dietsche W arande,
Het Vlaamsche Lied, Heyndericks's Studentenliederboek.
O 9. Fiinf Pb.antasiestiicke far Klavier.
» to. La parabole des Vierges, mystere en 1 tableau,
poème de l'abbe H. Hoornaert.
1895. » II. Trio pour piano, violon et violoncelle (vernietigd).
.» 12. Daphne, cantate, gedicht door E. Van Oye (vern.).
0 13. Eerste snaarkwartet.
1896. » 14. De XIV Stonden, oratorio, op woorden van G.
Gezelle, voor soli, koor en orkest.
» 15. Eerste sonate voor klavier en viool.

JOZEF RYELANDT

69

1897. Op. i6. Tweede symphonic, op 26 December 1897 te
Antwerpen uitgevoerd.
• 17. Dans la foret : 5 stukken voor klarinet en klavier.
• 18. Sonate voor klavier en horen (2 deelen).
19. Six melodies (evenals op. 27, 28, 31, 32, 35, 39,
uitgegeven bij Wed. Muraille, te Luik).
» 2o. Tweede snaarkwartet.
1898.
21. Orkestvoorspel op een Gregoriaansch motief.
»
22. Sonate voor violoncelle en klavier.
• 23. Trois chants spirituels voor baryton en klavier,
verscheidene malen door Orelio gezongen.
» 24. Tweede klaviersonate.
1899. 25. La Noche oscura (de donkere nacht), voor baryton
en piano. Mystiek gedicht van St Joannes de la
Cruz (Spaansch).
190o. » 26. Deux poèmes pour baryton et orchestre (H.
Hoornaert).
• 27. Tweede sonate voor viool en klavier.
» 28. Sonatine voor hobo en klavier.
• 29. Trois nouveaux chants spirituels.
• 3o. Idylle mystique, voor sopraan en orkest, uitgevoerd te Leuven, te Brugge, en in de Concerts
populaires te Brussel, uitgegeven te Parijs (Scola
Cantorum).
19oz. » 31. Noordzee, 5 schetsen voor klavier.
» 32. Kwintet voor snaren en klavier.
33. Het heilig Bloed, woorden van den toondichter,
kleine cantate voor baryton, koor en orkest.
• 34. Zielzuchten (zes liederen op woorden van G.
Gezelle, uitgegeven door het Davidsfonds).
1902.
35. Sainte Cecile, drama in drie bedrijven (nu onlangs
gedeeltelijk uitgevoerd te Leuven).
1903.
36. Derde snaarkwartet.
1904.
37 Derde symphonie (verleden jaar te Brugge uitgev.)
» 38. Liederkrans : 10 liederen, waarvan er dit jaar twee
uitgegeven worden door het Davidsfonds ; andere
versch. in Het Vlaamsche Lied, enz.
39. Purgatorium,oratorio voor sopraan,koor en orkest.
• 40. Sonate voor klarinet en klavier (3 deelen).
1905.
41. Trois melodies (waarvan er een, Rondel, uitgegey en is bij Wed. IVIuraille, te Luik
•
42. Gethsemani, poeme symphonique.
• 43. Poeme ardennais (7 klavierstukken).
• 44 . Vii f geest elijke liederen op woorden van G.Gezelle.
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Als ik zijne 6 Vlaamsche liederen, verschenen in « Het
Vlaamsche Lied », alsmede zijne r Zielzuchten » op tekst
van G. Gezelle overlees, dan treft mij aanstonds de ongewone trant zijner bewerking. Ryelandt is geschapen voor de
dramatiseering en het tooneelleven.
Contemplatieve toondichters, zou ik zeggen, die misschien wel even rijk zijn in gevoel, doch rustiger opmerken
en kalmer weergeven, zullen die teksten veel eenvoudiger
opvatten, een volksch karakter geven aan hunne melodie,
en de begeleiding een heel nederig kleedje aanpassen.
Ook de huiselijke toondichters, van welke Schubert en
Schumann het type uitmaken en die het moderne lied tot
de volmaaktheid voerden, kiezen voor het lied eenen geheel
anderen vorm : melodie en begeleiding zijn beide treffend
gekleurd en helpen samen, ofschoon elke afzonderlijk, om
den tekst tot zijn voile recht te doen komen. Het volmaakt
weergeven van het gedicht, in zijn werkelijken zin, is het
doel van hun streven.
Bij Ryelandt echter lijkt de liedvorm bijna eerder eene
virtuositeit, die door de wijze harer uiting bijdraagt om den
tekst bevattelijk te maken. Hij is ongemeen behendig om
een kort thema te ontwikkelen en is steeds geneigd eene
volledige schildering te geven, hetgeen voor het wereldsch
en het geestelijk lied op zijn minst genomen nutteloos is.
Hem is het niet genoeg eene schets te ontwerpen, die het
gevoel en de scherpzinnigheid van eigen zou voltoolen, en
die uit het nevelachtige en sobere harer lijnen zelf hare
voornaamste aantrekkelijkheid zou putten ; neen, hij pluist
en stalt alles in zijn vollen rijkdom voor de verbijsterde
blikken uit. En niet enkel stalt hij het uit, doch hij blaast
het adem in, en laat het roeren en bewegen dat het een
lust is om te zien.
Die behendigheid om een muzikaal gedacht te ontwikkelen, kan zooals wij opmerkten, haar goeden en kwaden
kant hebben. Uitmuntend is zij voor het beschrijven der
gemoedstoestanden, het malen van kleurrijke tafereelen,
met een woord voor het drama ; doch onbetwistbaar min
geschikt voor den eigenlijken liedvorm.
Daaruit besluit ik dat Ryelandt nooit zal uitmunten in
het echt volkslied, zoomin op profaan ais op godsdienstig
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gebied. Het volkslied. is wars van uitbundige versiersels en
verkiest den kinderlijken eenvoud. Het kent schier drift
noch grootschheid, tenzij het sublieme verwekt door het bij
uitstek eenvoudige.
Wel heeft Ryelandt enkele malen geslaagde proeven van
eenvoudige fraaie kunst gegeven (ik noem b. v. zijne prachtige Sonatine voor hobo en piano, zijn lachend-lief Rondel,
zijn Eerste-Communielied en twee of drie wereldsche
liederen), doch dan is er steeds nog iets aristocratisch in de
uitdrukking, dat van den eigenlijken volksstijl afwijkt.
Vergelijk b. v. zijne Zielzuchten met hetgeen an Jere
toondichters op die teksten schreven. Behalve n rs 3 en 5,
die meer ingetogen zijn en waarvan het laatste als een
pereltje van ouden soberen schrijftrant mag gelden, welke
onstuimige kracht ! welk heet verlangen ! welke verblindende
kleuren ! En dit alley is voortreffelijk bewerkt, de manhaftige zang wordt gesteund door eene rijke begeleiding, die
nooit faalt of verzwakt. En toch, hadde ik te kiezen tusschen
deze grootsche vertolking en een ingetogen muzikaal gebed,
ik gave de voorkeur aan dit laatste, omdat die ontboezeming
eerbiediger, beschroomder, met een woord natuurlijker zou
zijn wellicht ook gelijkaardig met die van den mystieken
Gezelle, den dichter der Zielzuchten.
Daareven gewaagde ik van Ryelandt's behendigheid in
het ontwikkelen van een thema. En waarlijk, deze is groot !
In zijn meesterlijk gewrocht Sainte Cecile heeft hij, door middel van een schitterend motievenweefsel, eene hoogte bereikt,
waartoe maar weinige toondichters vermogen op te klimmen. En de indruk dezer muziek is des te machtiger en
zaliger op het gemoed, daar zij nooit tot ultra-realisme vervalt
maar steeds eene zoo zuivere idealiseering, eene zoo
bloeiende uitdrukkingskracht en eerie zoo hooge welsprekendheid vertoont, daar zij al de elementen besluit, die een
gewrocht voor de nakomelingschap in 't leven houden.
De tekst van dit drama werd geschreven door Ch.
Martens, vertaald in het Nederlandsch door Leo Goemans,
en in het Hoogduitsch door Johanna Uhlmann. In het
belang des dramas was eene vrije bewerking wenschelijk en
des te meer gewettigd, daar de overlevering niet steeds in
overeenstemming is met de wetenschappelijke ontdekkingen.
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Immers de levensbeschrijving der H. Cecilia werd slechts
drie eeuwen na haren dood geboekt en vertoonde, zooals de
dichter in zijne voorrede aanstipt, « le romanesque fade et
faux trop special aux rêcits edifiants non authentiques ».
Cecilia heeft hij dus voorgesteld, niet als eene lijdelijke
kwezel, enkel bezorgd met het volbrengen harer belofte van
eeuwige zuiverheid, maar als eene hartstochtelijke vrouw,
« comme une amoureuse a la maniere des grands mystiques.
J'ai voulu », vervolgt hij, « qu'elle aimat d'amour Valerien,
qu'elle flit, avant tout, dêsireuse de le conquerir et de l'entrainer au martyre avec elle. D'autre part, pour rendre
l'action exclusivement psychologique, j'ai ecarte toute intervention du merveilleux exterieur, sauf le chant des anges
la scene finale. En un mot, dans une histoire naive, &rite
pour montrer l'excellence de la virginite, j'ai essaye de voir
un drame humain , un drame d'amour et d'heroisme ».
En hij is er volkomen in geslaagd. Door middel eener
aanschouwelijke voorstelling van den strijd eener christen
heldin met de aardsche liefde en de heidensche dweepzucht,
heeft hij tevens een hoogst belangrijk tafereel opgehangen
van dit heuglijk tijdstip der geschiedenis, en de goddelijke
schoonheid der leering van Christus met vernieuwden glans
doen schitteren.
In de ouvertuur vinden wij de samenvatting van geheel
het drama. Doch hier moet ik mij eene afwijking veroorloven, die den toondichter tegen voorbarige kritiek zal
verdedigen.
Ik herinner me dat doze inleiding in 1904, onder de
leiding van Sylvain Dupuis, is uitgevoerd geweest op het
eerste Concert populaire te Brussel, en, moge F. Kufferath er
ook bij die gelegenheid over geschreven hebben : « int6ressante, bien etablie, d'un joli sentiment et d'une sonorite
delicate », toch schijnt het dat de meeste aanwezigen er
weinig genot van gehad hebben. Maar is dat wonder ? —
Ik vind het gek met een geschetst drama voor den dag te
komen, waar geen tekst tot opheldering bijgevoegd is en dat
de aanhoorders dus niet kennen, dat zij nooit gelezen hebben en waarvan zij wellicht het besta an niet vermoeden.
Een ervaren toonkundige, die met de beschrijving- en uitdrukkingsmiddelen der componisten vertrouwd is, zal nog
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moeite genoeg hebben, om in zijnen geest een volledig beeld
te vormen van hetgeen de kunstenaar heeft willen voorstellen. Wat kan die abstracte proloog dus voor de oningewijden anders zijn dan een chaos, waar hun verbijsterde
geest te vergeefs naar Licht in zoekt, en hetwelk tot gevolg
heeft, dat zij laatdunkend de schuld daarvan op den toondichter zullen schuiven en hem uitmaken voor een onhandigen schrijvelaar, die, bij gebrek aan talent en gevoel, zijne
door studie verkregen kundigheden in koud berekende gewrochten zoekt toe te passen...
Maar boort ! Een krachtig mineurmotief schetst ons den
heldenmoed der christenen, die hunne bezieling putten in de
alles verwinnende liefde tot God. Daarop volgt, eerst afgekapt en als in de verte, de hatelijke vervolging (blz. 1), die
weldra verwoed en onstuimig wordt, en er op uit is om het
christendom in het bloed der martelaars te versmachten. In
de akelige beschrijving van die ruwe vervolging wordt het
motief ontwikkeld van de brutale macht van het heidensch Rome,
en bang klinkt er de smertkreet doorheen van de lijdende
christenen (blz. 2). De strijd wordt heviger, maar de volgelingen van Christus wankelen niet : zij hunheren naar den marteldood (biz. 4-5), en in al het gewoel van dien heeten kamp
verrijzen beurtelings heerlijk-schoon de verschillende motieyen, en stellen in levendige kleuren twee groote machten
tegenover elkander : de heidensche macht in strijd met de
goddelijke. De heidensche macht, beschikkend over tallooze
dienaars en foltertuigen, maar toch vergankelijk gelijk al
wat aardsch is; de goddelijke macht, ofschoon door aardsche
werktuigen vertegenwoordigd, schijnbaar zwak en zonder
verdedigingsmiddelen, maar in der waarheid onoverwinnelijk en tegen alle stormen bestand. Het bloed der christenen,
ja, zal stroomen, maar de Kerk moet zegepralen door den
oogst der zielen : sanguis martyrum semen Cbristianorum !
Te vergeefs verspilt het heidendom zijne krachten : het rijk
der Cesars, dat gedrochtelijk reuzenbeeld, afgemat en uitgeput door verdorvenheid en overdaad, moet onder de verpletterende macht van het christendom bezwijken. Reeds klinkt
het motief van den val des heidendoms (blz. 5) somber door
het strijdgewoel ; doch het paganisme wil nog eens al zijne
krachten ontwikkelen en richt een schrikkelijk bloedbad aan
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(blz. 6-8). Vruchteloos! zijn vonnis is geteekend : het stort
ineen, en op zijne puinen heft de Kerk een heerlijk juichlied
aan. Hoe hemelsch schoon die vreugde van de zegevierende
Kerk (blz. 9-1o), eerst ingetogen, maar eindelijk onweerstaanbaar losbulderend in een machtigen triomfkreet !
Wanneer deze eindelijk geheel is uitgestorven, laat het
orkest eenige geheimzinnige akkoorden hooren, die eene
droevige ontsteltenis uitdrukken : Cecilia zit in eene der zalen van
haar huis en, wijl het motief van het lijden geheimzinnig
doorklinkt, leest zij, gansch ontroerd, met stifle stem de
schoone woorden van den H. Ignatius van Antiochie : « Ik
ben de tarwe Gods, en ik moet door den tand der wilde
dieren verbrijzeld worden, om zuiver brood te worden. » Die
woorden spreken haar moed in, en ze richt de blikken hemelwaarts, om de gunst van den marteldood te bekomen. Ondertusschen haalt eene stem een klagenden zang op, waar het
heimwee eener Grieksche slavin hertroerend in doorbreekt, en.
die door eene dartele groep slavinnen op lustige wijze beantwoord wordt. Dit vreugdegeroep kondigt een huwelijksfeest
aan, waar Cecilia blijkbaar niet vreemd aan is, want we zien
hare klimmende ontsteltenis en gaan met belangstelling na'
wat er zal volgen, als Metellus, Cecilia's vader, inkomt en
zijn kind met zichtbare ontroering beschouwt. Hij voelt zich
gelukkig de vader te zijn van zulke beminnelijke dochter, en
geestdriftig spreekt hij haar over zijn en haar geluk, nu zij
in den echt gaat treden. Maar plots bemerkt hij hare aandoening en hare tranen. Hoe passend beschrijft, de toondichter hier de verschillende gevoelens, die bij Metellus
opwellen ! De vaderlijke teederheid, die onweerstaanbaar
loswoelt bij het overdenken van het huwelijksgeluk van het
geliefde kind, de ouderlijke fierheid gemengd met blakende
vaderlandsliefde, de matelooze droefheid en eindelijk de
gramschap, de vurige gramschap, die toom noch teugel
kent, omdat de minnende vader maar al te wel gevoelt, dat
het leven zijner dochter, die onbeschroomd haar geloof belijdt, op het spel gaat staan. Verrassend volgen de voornaamste themas van het werk met de rijkste schakeeringen
elkander op, en wij gevoelen reeds dat een grootsche strijd,
de grootste strijd die den menschelijken geest kan gespannen
houden, gaat beginnen : de strijd der aardsche liefde tegen.
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de goddelijke liefde. VOOr de aankomst van Metellus
kondigde het thema der feestvreugde (blz. 14) reeds de blijdschap aan, die ten gevolge van Cecilia's huwelijk op blz 54
voorgoed aan 't juichen gaat. Dan volgen beurtelings, als
nieuwe themas, het kloek majeur-motief, dat de tnannelijkheid
schetst van Valeriaan (blz. 2o), het motief der droefheid (blz.
21) en gramschap van Metellus (blz. 22), van het geloof, geput in
de genade Gods (blz. 23), en eindelijk het overschoon en
sober motief der belofte van zuiverheid (blz. 24). In het derde
tooneel van het eerste bedrijf toovert de componist ons een
onderhoud voor den geest van Cecilia met hare getrouwe
dienstmaagd Livia, die het geheim der liefde van Cecilia
voor Valeriaan onderschept beefs en zoo de vurige bekentenis uit den eigen mond harer meesteres verneernt. Deze
laatste spreekt geestdriftig over haar geloof en hare belofte
van eeuwige zuiverheid, drukt met overtuiging haar branden d verlangen uit, om Valeriaan voor den christelijken godsdienst te winnen en « zijne ziel als huwelijksgift aan hared
hemelschen Bruidegom te schenken 3. Livia staat verbluft
en begrijpt nauwelijks de zelfopoffering en de heldendaad
van Cecilia. Maar deze windt zich hoe langer hoe meer op
en heft eindelijk een verrukkelijken triomfzang aan, waar al
de gloed harer groote ziel zich in weerspiegelt. Doch eensklaps weergalmt er buiten een vreugdekoor, gebouwd op
het motief van het kuwelijk (blz. 48), dat we later zullen wedervinden op het oogenblik dat Cecilia hare bruiloft gaat
vieren in den Hemel. Immers dit aardsche bruiloftfeest is
niets anders dan een voorspel tot het mystieke bruiloftmaal,
dat Cecilia met Valeriaan zal genieten door den marteldood.
Frissche, golvende koren, welke de zaligheid der heidensche
liefde bezingen, wisselen hier elkander of en eindigen met
een kernachtig slotkoor, waar Cecilia's gebed als een stroom
van zielverrukkende tonen, te midden der harpeklanken,
boven zweeft en de bekeering afsmeekt van Valeriaan.
In het tweede bedrijf, dat in het huis van Valeriaan
speelt, wonen wij een onderhoud bij van dezen laatste met
Cecilia. Welke psychologie in deze belangrijke samenspraak ! Gansch ontroerd en als met schrik bevangen, nadert
Valeriaan zijne bruid, neemt eindelijk zacht hare handen in
de zijne en doet haar naast hem nederzitten. Hoe treffend
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wordt de schuchterheid van 'Valeriaan beschreven, en hoe
stijgt de belangstelling naarmate de liefde van Valeriaan
onstuimiger wordt ! Met eene heftige beweging omvat hij
Cecilia en wil haar tegen zijn hart drukken maar deze
staat sidderend op, gereed om vrij en vrank haar opgepropt
gemoed to ontlasten. De groote zielestrijd begint ! Wonderwel schetst de toondichter de gemoedsaandoeningen van
Valeriaan door eene meesterlijke ontwikkeling van een
nieuw thema (blz. 78). Zal Cecilia, die hare gevoelens lucht
geeft en, de leer van Christus verkondigend, op blz. 83 en
volgende de hoogste weisprekendheid bereikt, hem kunnen
overtuigen en tot haren godsdienst overhalen ? Men is in
bange afwachting. Valeriaan is zichtbaar ontroerd en ondergaat den machtigen indruk van de vurige woorden zijner
bruid maar hij verdrijft met geweld den hem overmeesterenden twijfel en ontsteekt eindelijk in gramschap, op het
oogenblik dat Livia wankelend inkomt en den kreet slaakt :
« Vlucht ! vlucht ! » — Cecilia is door den wijsgeer Crescens
verraden en zal inorgen voor de rechtbank verschijnen.
Valeriaan wil met haar de stad uit, maar goddelijk schoon
klinkt hare vraag :
« Irai-je seule vers le Seigneur ?
0 Valerien, ne me suivras-tu pas ?
L'Epoux frappe a la porte, le festin nous attend...
Il sera beau le jour des Noces eternelles !
En wanhopig luidt het antwoord : « uwe dood wil ik
sterven, o Cecilia ! » Hartroerend tooneel, waar de liefde,
ondersteund door Gods genade, de zege behaalt op het
heidensch gemoed van Valeriaan !
Het voorspel van het derde bedrijf, dat plaats grijpt op
het forum van Augustus, stelt ons onmiddellijk de barbaarsche verdrukking voor den geest. In al hunne kracht
roller de motieven der vervolging, van het lijden, van de
macht van Rome, en ook van de zegevierende Kerk en van
den val des heidendorns voor onze oogen en het eerste tooneel vangt aan met eerie hoogdravende woordenkramerij
van de veKwaande wijsgeeren en de lichtzinnige redenaars,
waartusschen wij het gehuil vernemen van het opgewonden
yolk tegen de christenen.
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Het tweede toon eel kondigt de komst aan van den
stadhouder Amachius, die, vergezeld door lictoren, bijzitters,
griffiers en soldaten, plechtig het gestoelte nadert en vandaar Cecilia voor de rechtbank daagt. Het verhoor van
Cecilia, dat een meesterstuk is van dramatische werking,
krijgt een gansch bijzonder belang op het oogenblik dat
Valeriaan, op het kloeke geloofsmotief, den verheven kreet
uit : « ik ook veil sterven, ik ben christen als zij ! » Doodsbedreigingen stijgen op uit den schoot der opgeruide
menigte ; maar Cecilia laat er zich niet aan gelegen, zij
strekt de hand uit en, als verrukt door een visioen, doet zij
eene wonderschoone voorzegging over den val des heidendorns en de uitbreiding van den christen godsdienst,
voorzegging die door de uitspraak van beider doodvonnis
onderbroken wordt. Een orkestraal intermedium verbindt
het derde met het vierde tooneel, dat plaats grijpt in de
krocht van een onderaardsch kerkhof, en begint met een
heerlijk meerstemmig gebed der vergaderde christenen.
Ondertusschen worden Cecilia en Valeriaan op eenen
draagstoel binnengebracht. De ziel van Valeriaan heeft
reeds het lichaam verlaten, maar in Cecilia is nog een
sprankel leven te bespeuren. Met eene uiterste krachtinspanning richt zij zich half op, zegt tot de aanwezige
christenen haar laatste vaarwel en geeft den geest, terwijl
hemelsche stemmen het Hosanna aanheffen, dat de geloovigen in verrukking herhalen.
ZOO sluit dit meesterlijk gewrocht, dat reeds volle lick t
werpt op de kunst van Jozef Ryelandt, en waarvan de zuivere
strekking en de hoog-edele bezieling reeds zouden volstaan,
cm den jeugdigen kunstenaar eene benijdenswaardige plaats
aan te wijzen onder de voornaamste Belgische toondichters
van onzen tijd.
Het 3 e bedrijf van St Cecile werd laatst opgevoerd te
Leuven den yen April 1906, dank zij de ijverige bemoeiing
van den Heer Leon Du Bois, bestuurder der Muziekschool
aldaar. De componist zelf leidde de uitvoering, die werd
opgeluisterd door talenten als de Jufvrouwen Gab. Wybauw
(Cecilia) en Jeanne Rodhain (Livia), en de HH. Bracony
(Amachius), Bicquet (Metellus), Van der Heijden (Vale-
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rianus) en Chr. Janssens (Paus Eleutherius), -en daarbij de
koren en 't orkest van de Muziekschool.
Een ander belangrijk work, dat Jozef Ryelandt sedertdien heeft laten verschijnen, is Purgatorium, waarvan de
Latijnsche tekst getrokken is uit de psalmen en in zulke
volgorde samengesteld is, dat hij een geleidelijk overzicht
geeft van de verschillende tijdperken, die de ziel in het
vagevuur doorworstelt, vooraleer zij het hemelrijk mag
binnentreden.
In strijd met hetgeen men wellicht zou kunnen denken,
is de weeklacht, die uit Ryelandt's Purgatorium opstijgt,.
geen hartverscheurend geschrei of akelig wanhoopsgehuil,
maar de droeve verzuchting der gefolterde ziel, welke hoopvol het oog naar boven richt en troost put in de verzekering
eens uit den vuurpoel verlost te zullen worden. Die christelijke
bo-elatenheid klinkt reeds door in de twee voornaamste motieven, die wij in den eersten regel van het prludium aantreffen : 1 0 het smeekgebed gemengd met betrouwen, dat eerst in
mineur klaagt, maar verder, met de hoop op aanstaande
verlossing, in den majeur-toonaard overgaat 2° de weeklackt
en het lijden. Eene gevoelvolle ontwikkeling dezer beide
themas brengt het koor aan, dat eerst stil-zuchtend, maar
allengs dringender en met meer vurigheid een roerend
klaaglied aanheft, waarin terzelfdertijd gewezen wordt op
cie vergankelijkheid van het aardsche leven.
Een nieuw thema, dat bondig-suggestief het brandend
verlangen kenmerkt, leidt tot een treffend schoonen alleenzang, waarin wij al iets vernemen van het aanstaande
geluk, dat der lijdende ziel gaat te beurt vallen (op blz. 9,
onder, 1o, 12) : dit is het motief van de rust en het geluk des
kernels. Hoe hoog-teeder klinkt bier die vrome verzuchting
« Quis dabit mihi pennas sicut columb, et volabo et
requiescam ! » Doch, de klanken zijn pas uitgestorven of
ntachtig galmen weer de tonen van het orkest, dat in een
kieurrijk motievenweefsel zijn eigen weg gaat en eene reeks
prachtige koren medesleept, waarin de kunstenaar zijne
Tineliaansche behendigheid toont in het behandelen der
stem men.
Wederom beschrijft het orkest het lijden, doch ditmaal
driftiger en smachtender. Ook het smeekgebed klinkt inniger
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en met meer aandrang, en wij vernemen reeds zachtjes het
majeur-motief : het gebed gemengd met blijdschap. Na dit glansrijk interludium slaakt het koor wederom in verhevene taal
zijne gloedvolle verzuchtingen, waarop een innig-roerend
slotkoor de kroon zet.
Zal de kunstenaar nu nog hooger vermogen to klimmen ? Zal hij de geestdrift der ziel kunnen beschrijven, op
het oogenblik dat zij 't rijk der eeuwige vreugde gaat binnentreden ? Ja ! geen oogenblik faalt de inspiratie, geen oogenblik verzwakt de belangstelling. In de eerste akkoorden van
het interludium en den cantus trilt de honigzoete troost,
omdat de Heer het gebed der ziel heeft verhoord : warmer
en opgewekter klinkt allengs de zang, en barst eindelijk los
in eenen grootschen lofkreet, dien het orkest op schitterende
wijze voortzet, terwijl de ziel ten hemel vaart. Op den
drempel van het Paradijs, terwijl het orkest het motief van
de blijdschap des hemels lispelt, weergalmen voor de laatste
maal de dankzeggingen der verrukte ziel, welke nu in haar
zuiver en overgroot geluk de tonen vindt der hoogste en
reinste bezieling.
Purgatorium is kloekgebouwde kunst, bekorend door
zuiverheid van inspiratie, rijke verscheidenheid en thematische eenheid.
Een ander tamelijk uitgebreid werk, dat onder zijnen
titel met eer den naam draagt van Jozef Ryelandt, is "Wylie
mystique, geschreven voor soprano en orkest, volgens het
Hooglied : eenige bladzijden vol frissche poezie, edelen
zwier en reine aandoening. Voorts zijn Kwintet voor snaren
en klavier, vol kleur en klank, zijne kruimige Sonate in re
mineur voor viool en klavier, en zijne Drei geistlicke Gesange
en Six Melodies, die ik hooger schat dan zijne Vlaamsche liederen en waar ik er eenige onder aantref die mogen wedijveren met de beste kunstliederen uit den laatsten tijd. Nog
onlangs kwamen er van hem vijf schetsen van de pers, getiteld AT oordzee, gevende in verrukkelijke tonen een getrouw
beeld van de rusteloos-klagende zee (I), met hare diepe
afgronden (IV), beschrijvende realistisch-mooi de geneugten
van het varen (II), toonende van op het strand den grootschen, grooten waterspiegel (III) en eindigend met een
gebed tot 0.-L.-Vrouw ter Duinen, gebouwd op een Grego-
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riaansch thema. Al deze werken zouden wegens hunne
hooge schoonheid eene uitvoerige bespreking verdienen
doch mijn inzicht was enkel met beslissend, maar sober gebaar de aandacht te vestigen op een zeer begaafden toondichter, die, ondanks zijn jeugdigen ouderdom, reeds groote
kunst ten beste gaf, kunst des te duurzamer daar zij beschenen is door een ideaal van schoonheid en waarheid.
De onvermoeibare toondichter Jozef Ryelandt bereidt
een Oratorium op den Advent, dat Brie groote deelen zal
bevatten : i 0 de tijdelijke komst, 2 0 de geestelijke komst (in
de christene ziel), 3 0 de zegevierende kornst of het laatste
oordeel. Het nieuw gewrocht wordt geschreven op Vlaamschen tekst en zal waarschijnlijk heeten : De komst des Heeren.
Moge de sympathieke kunstenaar, die door zijne twee
voornaamste werken, Sainte Cecile en Purgatorium, het klinkend bewijs gegeven heeft van zijn bijzonder kunnen,weldra
de voldoening smaken deze gewrochten door een verstandig
publiek te zien toejuichen ! Moge de Koninklijke Muntschouwburg zijne poorten openen voor een drama, dat door
den kristallijnen glans van het nagestreefd ideaal en door
heldere natuurlijkheid van stijl, zoo gunstig afsteekt bij de
sensatiemiddelen en het altra-chromatisme van den modernen
theaterstijl ! Uno verbo, moge het Belgisch yolk jegens
dezen kunstenaar eene plicht van dankbaarheid vervullen
en hem onder de toonkundigen de plaats aanwijzen, die
hem wettig toekomt !
ALFONS MOORTGAT.
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KONINKLIJK MUSEUM TE ANTWERPEN.

In aansluiting aan mijn vorige kroniek, vermeld ik even,
wegens plaatsgebrek ook ditmaal maar weer heel vluchtig, de
nieuwe stukken in het Antwerpsch Museum, de blijvende aankoopen, zoowel als de enkele doeken, die tijdelijk ter bezichtiging \verden afgestaan.
Vooral onder de laatste zijn zeer belangrijke ding-en. Men
moet zich echter haasten om ze te gaan zien. Ze zullen wellicht
niet lang- hier blijven.
Ik zal eerst de aankoopen vermelden.
In de eerste plaats den mooien Jordaens, zijn Meleager en
AlaTante en de aquarel, de Koning drinkt, alle twee werken uit zijn
schoonste perioden, die beide op de tentoonstelling waren. Twee
stukken van Pieter Aertsen. gezegd LangePier, beide, op verschillende wijze, voorstellende de V ertooning van Christus aan het Volk.
Niet heel mooi naar mijn smaak, maar toch zeer de aandacht
waard. 't Eene schijnt me sterk overschilderd. Beide stukken
geteekend met zijn merk.
Dan een klein Mansj5ortretje, zoogezegd van Gossaert, hoewel me dit moeilijk met zekerheid schijnt te bepalen. Mooi en
heel interessant vooral. Een heel donker mannenkopje, met
baardeloos gezicht, hoewel de baard-aanleg zeer ontwikkeld is,
met weeken neus en voile lippen. Kort, donker haar, op 't voorhoofd afgeknipt, bruine, plate hoed, zwart, op de borst vierkant
uitgesneden gewaad, met witte chemisette, waarover een gouden
kruis aan een gouden keten. Aan den wijsvinger der rechter
hand een gouden ring. Bronzen fonds. Boven 't hoofd, in 't stuk :
HEER JAN VAN EDEN, RITTER A 1525.
Twee (heel slecht geschilderde en klaarblijkelijk later door
een andere hand toegevoegde) wapens op de lijst. Een klimmende leeuw (sabel) met kroon (keel) op een gouden veld, waarboven van Eeden. 't Andere (rechts) dwarsbalken (keel) op een
b
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gouden veld, waarboven, bijna onleesbaar : Ary van Iutphaas en
onderaan, op een apart aangezet tafeltje :
Ick, Johan van Eede
Sach die stede
Daer Godt wou sterven
Veel teyckenen dede
Om onse vrede
Ewelick te werven
— In 't jaar ons Heeren M.V.XXV
Verder eenige goede werken van Breughel III. Twee
heel mooie familie portretten van Cornelis de Vos, vooral dat
met de vier figuren is zeer schoon, een heel aantrekkelijk landschap van Gillis de Hondecoeter, en, door bemiddeling van
Artibus Patriae, eenige andere stukken, die minder belangrijk
zij n.
Onder de geleende doeken is de allerschoonste : de Breughel
van Mevrouw Grisar, geb. Ida Ragheno, te Antwerpen. (1) Eerst
hield ik het een oogenblik voor een kopie, een zeer schoone
kopie, een, in zijn voortreffelijkheid weer bijna oorspronkelijk
werk, van den Helschen, naar een origineel van zijn vader. Nu
echter durf ik wel bijna zeker aannemen dat het wel degelijk
is van den Ouden zeif. Er is een voornaamheid in den toon --een teedere fijnheid in de wijkende verschieten, die men alleen
bij den Viezen of Boeren Breughel vindt.
Op den voorgrond een bejaarde vrouw, die een dronkenman
bij de hand voortleidt. — Hij is gekleed in een schitterend rood
buis, dat een prachtige tegenstelling geeft met 't groen-blauwe
kleed van de vrouw. VOor hen uit gaat een jongetje, een der
aardigste kinderfiguren, die Breughel, de kinderkenner bij uitnemendheid, ooit heeft geschilderd : Hij heeft een soort smock-frock
aan en een hoed op. En welk een hoed ! Hij zakt hem over de
ooren en de schouders, van zijn gezicht ziet men niets. Geen tipje
van de ooren, geen puntje van de kin, geen beginseltje van een
nek. Breughel heeft een jongen met een hoed willen schilderen,
een hoed, waarop hij heel fier is. En da,ar is de jongen, en ddar is
de hoed ! Hij heeft ook nog een doedelzak onder den arm en
stapt parmantig uit voor 't paar.
Op den achtergrond, een van Breughel's mooiste besneeuwde
dorpen, waarin de virtuose kracht van zijn techniek 't duidelijkst
spreekt. Iets meer naar voren, een heel komiek, heelemaal rond
(-1) Het stuk is uit Mechelen afkomstig-, uit de nalatenschap
van den grootvader van Mevrouw Grisar. Wij hopen er later
uitvoeriger op terug te komen.
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huisje, waar boeren en boerinnen aan 't vechten zijn en elkaar
met knuppels, hooivorken en vlegels op 't hoofd slaan.
't Zou mij te ver van den weg brengen om al de overige
geleende stukken op te noemen, De Ojvoeding van de H. Maagd,
van een Brabantschen Meester uit de xvii de eeuw, was nog heel
interessant, hoewel geen werk van allereerste verdienste, het is
tijdelijk door den Heer Ch. L. Cardou te Brussel afgestaan.
KUNST IN HOLLAND

Het is een opgewekte tijd geweest, in Zuid en Noord,
gedurende de drie laatste maanden. Tentoonstellingen zoo vele,
en van zoo verschillenden aard, dat ik ze onmogelijk alle afzonderlijk kan vermelden : van Dillens, van Luyten, Abry, Castelein,
van de Societe rationale des Aquarellistes et Pastellistes (7e exposition)
van de XIIme exposition de la Societe royale des Beaux-Arts (deze beide
te Brussel) van de Koninklijke Maatschappij tot aanmoedigingvan Schoone Kunsten te Antwerpen (tentoonstelling van water
verfschilderingen pastels, enz : enz : En dan in. Holland, zees
goede Arti-tentoonstellingen (te Amsterdam), van Jan Toorop
(die onlangs tot het katholicisme is overgegaan), te Utrecht, van
van Gogh te Rotterdam, van Hart Nibbrig te Hilversum,
belangrijke kunstveilingen (o. a. met een prachtige van Goyen)
bij Frederik Muller, in de Doelenstraat en dan — de toebereidselen tot het groote kunst gebeuren, Rembrandt's driehonderd
jarig geboortefeest !
Mijn alg-emeene indruk was, in mijn eigen land en hier in
Belgie dat we nog raken aan een grooten tijd, maar dat de
groote opbloei bij ons en ook hier. voorbij is. We staan nog met
de voeten op het lange, sleepende gewaad van een kunst, die
geweest is als een tweede of derde Renaissance, maar we zien
het langzamerhand verdwijnen, door een, gelukkig, nog geopende
deur. Dit geldt voor de Schilderkunst bij ons, het geldt voor de
Beeldhouw- en Schilderkunst beide in het Zuiden.
Over 't algemeen is de Hollandsche uiting van heden te
weinig origineel en steunt ze zich te veel op de groote Haagsche
School, ze bootst de zwakkere eigenschappen van de Grootmeesters na, zonder hun geniale kwaliteiten te bezitten en schildert vaak van een te vuil en te klodderig palet, wat aan den
uitslag van het werk niet onduidelijk is te merken. De Belgen
daarentegen zijn vaak al te fel van kleur, te brilliant, te bruyant
ook soms, te hard en te luide.
De Nestor onzer schilders werkt nog veel, vooral schijnt 't
mij met het oog op den verkoop. Het is ongeloofelijk bijna wat
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de oude man nog voortbrengt. En tegenover zOoveel vlijt en
werkkracht, op dien leeftijd, past ons zeker respect. Het bezit
zeker ook nog wel groote verdienste, maar is toch voor 't meerendeel te veel berekend op een goedkoop sentiment, op de lieve
gevoelentj es en gevoelerigheidj es van Engelschen en vooral van
rijke Amerikanen.
Verder is de groote tijd van Bosboom en Jaap Maris, met
de heele opbloei van hun en van de Amsterdamsche School
voorbij. Poggenbeek is dood, Mauve is dood. Mauve had een,
zoon die, niet onverdienstelijk, het voetspoor van zijn varier
volgt. Van het Marissen-trio zijn nog Willem en Thys in leven.
Thys is voor mij de grootste van de Brie, maar wordt slechts
door zeer weinigen begrepen. Ik heb bij de firma Buffa, in de
Kalverstraat te Amsterdam een Kozend Paartje aan den Duinrand
van hem gezien, in een teer nevelig waas gehuld, als zijn Bruidje,
dat eenvoudig subliem was, een heel klein dingetje maar ; de
meesten konden echter niet eens zien, wat het voor moest stellen
en waren daarover dan . slecht gezind ». Dan hebben we Breitner ; die maakt tegenwoordig heel mooie studies naar in aanbouw
zijnde werken.., palen, die geheid werden en heen en weer
kruiendelolderjongens, met den helderen noot van hun blauwe
en roode buizen... heel mooi en waar en met fijn gevoel, voor
't teere grijs van onze Hollandsche luchten. En we hebben den
jongen Isaac Israels. Deze is voor mij veel aantrekkelijker, dan
zijn beroemde vader ooit is geweest. Zijn studies naar 't Parijsche
leven, in ateliers van modistes en O. den Boulevard zijn heel interessant ; knap en raak neergezet, met lets van het sarcasme
van Steinlen — met lets van zijn weemoed ook. 06k bij Buffa,
heb ik juist in dit genre heel mooie dingen van hem gezien, en
in 't Rijksmuseum te Amsterdam hangt een stuk, dat hem weer
van een geheel andere zijde doet kennen en waar hij zich,in tegenstelling met zijn gewoonlijk eenigszins grijze tonen, openbaart
met een krachtig en sappig koloriet. 't Stelt een stuk Nachtleven
op den Zeedijk voor (de Matrozen-achterbuurt te Amsterdam).
't Is brutaal en forsch geschilderd, met den duim, of the handle
of the brush, de klodders liggen er een hand dik op. En toch, hoewel 't een studie is en ook geheel als zoodanig beschouwd wil
worden, maakt 't geen indruk van groezelig maar integendeel,
op zekeren afstand, van groote gaaf- en zuiverheid.
De gezichten zijn heel eigenaardig getypeerd en kranig
weergegeven, — de verloopen, wanhopig-e gezichten van de beide
meiden die dansen, vooral van de eene, met de helroode blouse
op den voorgrond, de perverse tronie van den matroos, die me
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het gloeiende kooltje van zijn stompje sigaar in den mond, den
schouder van de meid, als met een klauw vastgrijpt.
Dan krijgen we Tholen, die met een mooi grijs zeetje (ik
herinner me van vroeger geen zeestukken van hem) in Arti
vertegenwoordigd was. Niets dan lucht en golvend water en
een snelzeilend scheepje tegen de teergrijze kim. Niets dan de
natuur, maar niet een fotografie er van en gezien door een heel
teerfijn temperament, van een schilder, die tevens een dichter is.
Voor mij zijn de meest aantrekkelijke der thans levende NoordNederlandsche schilders : (ik kan natuurlijk niet alle noemen)
van Looy, Thys Maris, Jan Veth, Breitner, Karsen, Dysselhof,
Hart Nibbrig en Voerman te Hattem. De laatste is in Belgie nog
niet bekend. Ook in Holland is hij het, behalve bij kenners, nog
maar weinig. Hij beschikt over een fijn. voor een Hollander buitengewoon blij, helder en toch teeder koloriet, dat nooit schreeuwend wordt, met iets van de doorschijnende distinctie der
Gotieken. Zijn akwarellen, bij v. een groote gouden bloem in
een blauwe vaas
een groene weide met koeien in een teeren
nevel, zijn alle onvergetelijk zijn alle meesterstukjes... Mijn
landg-enooten stellen den stillen, al te bescheiden kunstenaar
nog te weinig, op prijs. In Belgie en Eng„ eland zou hij wellicht
sneer waardeering vinden.
Jan Veth blijft altijd even voornaam. Wat hij schrijft (want hij
is niet alleen een schilder, hoofdzakelijk van portret, maar
tevens een kunstkritikus van groote scherpzinnigheid en distinctie), is altijd even raak `eel doordacht en geciseleerd van
stijl, terwijl hij ook is : een der heel weinigen, die de ziel van
Rembrandt begrepen heeft. Zijn portretten hebben bovendien
altijd sets wat ze bij een ander niet hebben. Hij ziet, zooals de
ouden deden, zijn modellen in de ziel en doet mij met zijn
stouten, wat drogen toets, die toch nooit in grofheid of hardheid
uitloopt, eenigszins aan de groote Hollanders denken, vooral
aan Frans Hals. Hij heeft o. a. voor niet al te langen tijd een
portret van Prof. Conrat te Amsterdam gemaakt, dat onvergelijkelijk mooi is.
En Dysselhof !... Dysselhof is van de allerteerste, allerverfijnste, eigenaardig ziende en eigenaardig uitvoerende kunstenaars, die ooit onder ons hebben geleefd. Niet alleen is hij als
sierkunstenaar bijzonder knap, als ontwerper van boekversieringen en stijlvolle meubelen,maar zijn schilderijen zijn van een oorspronkelijkheid, een fijne visie en doorschijnend teere zuiverheid
van toon, zooals er bij ons in ieder geval geen tweede leeft.
Wat affiniteit betreft, aangezien de menschen altijd naar
affiniteiten zoeken, past hij wellicht eenigszins bij Thorn Prikker
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en van Hoytema, hoewel hij absoluut niet op hen gelijkt. In Arti
waren er van hem Visschen in een Aquarium, waarvan de schets
(in akwarel) bij Wisselingh hing en die werkelijk tot het beste behooren, wat Holland in den laatsten tijd heeft voortgebracht...
Op de overige, zoo even genoemde schilders, evenals op de
nieuwe, zeer interessante bouwstijl en de mooie meubelen,
waarmee Holland alle andere landen, behalve Engeland, vooruit is kom ik een volgende maal terug.
En onze Beeldhouwkunst ? Ach we denken dat we een beeldhouwschool hebben, en hebben dit altijd gedacht, maar we vergissen ons, we kunnen niet beeldhouwen, onze beeldhouwers,
als ze iets beteekenden, zijn bijna altijd vreemdelingen, gewoonlijk, Belgen geweest. We verstaan niet de schoone lijn maar
als anderen dit zeggen voelen we ons geergerd. We verstaan
de kleur beter wellicht dan eenig ander yolk, beter zelfs dan onze
zuidelijke broeders, maar de schoone lijn verstaan we niet. Onze
Beeldhouwers zijn Bart van Hove, die zoo hij geen Belg is, in
ieder geval lang in Antwerpen gewoond heeft, Pier Pander, Zijl,
Mendes da Costa en Toon Dupuis, die een Belg is en die nu ook
het standbeeld van Rembrandt heeft gemaakt... wat ze leveren,
hoewel er verdienstelijke dingen bij zijn, is bijna altijd kopwerk
en als men 't met Belgisch of Fransch werk vergelijkt, slaat
ons de weemoed ons 't hart. In de laatste jaren echter moeten
er goede; dingen gemaakt zijn door Mejuffrouw van Hall, waar
ik nog niet het genoegen van gehad heb om kennis mee to
maken, maar waar volgens den heer Vogelensang, groote verdienste in ligt. Ook haar kunst moet ik voor een volgende kroniek bewaren. (I)
KUNST IN BELGIE. - DE BEELDHOUWSCHOOL

Maar de Belgische beeldhouwschool ! Ach is die niet als
een openbaring, voor een Hollander, die wel gevoelig is voor
de lijn ! Welk een goddelijke Plelade van hel-gensterende of
zacht glanzende sterren, waarvan er nu helaas reeds zoo vele
zijn gedoofd : Dillens, de Vigne en Meunier — de dooden zijn
(1) Een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons land,
het ophalen, niet het verdoeken van de Nachtwacht, vermeld ik in
mijn Rembrandtstuk. Deze taak was opgedragen aan een
gewezen helper en leerling van Hopman, die er zich op uiterst
bekwame wijze van gekweten heeft. Het licht stroomt in
gouden golven over 't doek, dat nu ook een veel gunstiger
plaats heeft ontvangen, in afwachting, dat het naar 't, daarvoor
opzettelijk gebouwde vertrek, zal worden overgebracht. Vele
figuren, die vroeger in 't geheel niet, of zelfs half zichtbaar
waren, treden naar voren.
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de grootsten, niet omdat de afstand ze glans verleende maar
inderdaad. En dan in de tweede lijn, maar onmiddelijk op hen
volgende : Lambeaux, de Lalaing, Lagae en Vincotte.
DE DILLENS-TENTOONSTELLING IN DEN KUNSTKRING TE BRUSSEL.
10-25 APRIL.

De Dillens-expositie van io tot 25 April te Brussel gehouden,
is dan ook wel het grootste kunstgebeuren van den laatsten tijd
in Belgie geweest. Of liever ze had het moeten zijn, want tot
mijn spijt moet ik bekennen dat de tentoonstelling mij niet bevredigd heeft en niet gegeven wat ik er van verwacht had. 't Was
er te rommelig, slordig zelfs, maar dit kwam wellicht omdat 't de
laatste dag was en niet heel oordeelkundig saamgesteld; het
niooiste werk ontbrak of was slechts door inferieure afgietsels
vertegenwoordigd, die een hard effekt maakten tegen 't hardere
groen. Wie Dillens wil kennen, doet bijna genoeg als hij het
graffiguurtje gaat zien in het Brusselsche Museum. Dat is Dillens,
dAar toont hij wat hij hon. Aileen een mensch, die zeif veel heeft
geleden, die zeif altijd miskend werd en teleurgesteld is, kan zoo
de overgave van geloof begrijpen, van berusting in verdriet en
van kindergeloof. Hoe hebben groote mannenhanden dit teere
lijfje kunnen maken van een meisje - nog bijna een kind, die
haar bloemen niet strooit, maar neerlegt voor de graven. Wat
is dat naakt kuisch, wat is dit marmer rein, waarvan 't kappen
zoo niet door den kunstenaar zelf, dan toch zeker onder zijn
leiding geschied is -- evenals dat andere graffiguurtje, dat met
uitgestoken vinger en even opheffen van de voetjes, een engel,
die zoo even uit den hemel neergedaald is, op de Opstanding der
Dooden wacht !
Met de tentoonstelling zeif. hoe goed wellicht ook bedoeld,
heeft men Dillens eigenlijk geen dienst bewezen. Die hem hier
hoopten te leeren kennen zijn even wijs gegaan als ze gekomen
waren. Maar ze heeft toch in ieder geval gediend om nog eens
de aandacht te vestigen op den grooten doode, op wiens werk en
leven een blight scheen te rusten en aan wiens nagedachtenis zijn
land nog veel heeft te vergoeden. Want met Lambeaux, Meunieren de Vigne, is hij een der glorieen der Belgische School.
TENTOONSTELLING HENDRIK LUYTEN. FORST-ZAAL. 28 APRIL-13 MEI

Op 't gebied van Schiiderkunst, is de tentoonstelling van
Hendrik Luyten van 28 April tot 13 Mei in het Forst-zaaltje,
wellicht wel het belangrijkst geweest, wat wij den laatsten tijd
te zien hebben gekregen.
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Luyten is voor een Hollander moeilijk te begrijpen. Hij
trok mij, bij een eerste kennismaking ten minste, veel minder
dan Claus en Courtens aan.
En toch komt Luyten in vele opzichten veel met ons overeen.
Want hij is op en top realist en bezit m. geen enkel sprankeltje
van verbeelding. Hij geeft de natuur precies weer, zooals hij ze
ziet, zooals hij ze ziet met zijn temperament van levenskracht
overvloeienden blonde en toch is hij geen fotograaf, hij weet
met gevoel te rangschikking en met smaak te kiezen. Wat wij
Noord-Nederlanders stemming noemen, ontbreekt in zijn werk
echter bijna geheel. Hij had zijn eigen, aardige, jolige gezicht,
in een meesterlijk portret, in een hoek der zaal neergezet en
men hoefde niet te vragen of dit de schilder was van die mooie,
brandende zonnedoeken, waar de zon zoo fel aflaait dat mijn
kalmere Hollandsche oogen, ze eigenlijk maar liever zien bij
bedekte lucht.
't Is overigens een kunst, die geloof ik beter door een man
dan door een vrouw kan worden begrepen. In dit opzicht heeft
hij eenige overeenkomst met Claus. Maar bij Claus is toch alles
dichterlijker, teerder en fijner en, bij alle schittering, delikater
van kleur.
Bij Luyten is alles meer bruut. Hij is een zeer mannelijke
man en zijn kunst is me bijna al te robuust — hoogere visie,
innigheid, alle eigenschappen, die de Vlaamsche school, bijv.
in het werk van Verstraeten, anders boven de Hollandsche aantrekkelijk maakt, ontbreken totaal.
Luyten overdondert. Maar hij is toch als technicus heel
knap en in den laatsten tijd hij had in vier jaren niet te
Antwerpen geexposeerd, schijnt hij geheel zichzelf te hebben
gevonden. Hij weet nu wat hij wil en gaat recht zijn weg.
Onder de stukken, die mij 't meest aantrekken noem ik zijn
Winter op de Steenbakkerij , waar een heel teeder licht op 't moede,
witte paard valt, 't Meisje in de roode koolen ,die eigenlijk heelemaal
blauw zijn, maar zoo ziet hij dat nu... Het Lied der V isschersmeisi es en Boschgezicht en Duinenkind. Ook in 't portret heeft hij
veel goeds geleverd alleen de handen schijnen mij een beetje
zijn zwakke punt.
In ieder geval toch een heel interessante meester, dien wij
spoedig nog eens hopen weer te zien en dan wellicht beter
zullen begrepen.
***
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De XII"" Exposition de la Societe Royale des Beaux-Arts, te
Brussel, 1906. De VIP" Exposition de la Societe nationale des Aquayellistes et Pastellistes. De Ex.Position de quelques oeuvres de Leon Abry
(24 Maart-io April) en van Ernst Castelein in de Verlat-Zaal,
moet ik vluchtig voorbij gaan. Er waren overal wel interessante
dingen, maar mijn stof is ditmaal al te overvloedig.
XI T ine EXPOSITION DE LA SOCIETE ROYALE DES BEAUX-ARTS.
BRUSSEL, 1906.

Van de XII de tentoonstelling herinner ik mij veel moois,
van de groote Duitschers Adolf van Menzel en Arnold BOcklin,
van den eerste zijn bekende : Bij den Haard, (het andere stuk
Tuin van het Paleis van Prins Albert le Berlijn (1846) was minder
belangrijk). Van den laatste Centaur aan het strand en Kluizenaar,
natuurlijk niet van zijn beste werk, maar toch altijd aangenaam
om te ontmoeten. Van Courtens zijn mooie Herfst, die onlangs
ook in het Forst-zaaltje geweest is. Van Leon Frederic, de Doode
Boer en Grootmoeder, heel mooi, wat hard en koud van kleur, maar
zooals altijd bij Frederic, bijna skulpturaal van vormen, heel
goed gebbserveerd en krachtig en gevoelig getypeerd, vooral 't
eerste. Van Khnopff, die met zijn eenigszins « gepomadeerde »
kunst zooals men ze genoemd heeft, toch altijd eigenaardig blijft
en seer gedistingeerd, twee Herinneringen aan Brugge en Jonge
Engelsche Vrouw, marmer, een type, zijn eigen vrouw, dat hij
bijna altijd gebruikt, van Lagae een bronzen Vrouwenkopje, dat
heel sereen van uitdrukking is, van an der Stappen een portret
van Emiel Verhaeren, een schets in brons, heel mooi en gevoelig
gedaan, een mooie Morgen in Yuni van Emiel Claus, een knappe
Akt-studie van Jan Gouweloos, Vlasspinnen van Max Biebermann,
Een Waalsche van Armand Rassenfosse, eenEOs van Fritz Klimsch
en nog veel ander verdienstelijk werk van verdienstelijke anderen,
die ik niet alle noemen kan.
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT

A ANMOEDIGING VAN SCHOONE

KUNSTEN, ANTWERPEN. - TENTOONSTELLING VAN WATERVERFSCHrLDERINGEN, PASTELS, ETSEN, ENZ.

en
SOCIETE NATIONALE DES AQUARELLISTES ET PASTELLISTES. 7 nie EXPOSITION. 1906. TE BRUSSEL.

Op 't gebied van teekeningen, waterverf, etsen en pastel,
bestaat in Belgie een veel regeres kunstleven dan bij ons in
Holland. Daar hebben we nu binnen enkele maanden twee
groote tentoonstelling-en gehad. Eene te Antwerpen van de
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Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging van Schoone Kunsten en
eene te Brussel in het Moderne Museum van de Societe Nationale
des Aquarellistes et Pasteaisles. Beiden waren mooi en belangrijk,
hoewel die te Antwerpen 't van de Brusselsche won. De bespreking er van zal ik echter liever tot een volgende maal, in verband
met de retrospectieve tentoonstelling, die op het oogenblik in den
Brusselschen Kunstkring gehouden wordt, uitstellen.
TENTOONSTELLING LEON ABRY. METROPOLE. ANTWERPEN. 24 MAARTI0 APRIL.

Ten slotte nog exposeerde Leon Abry van 2 4 Maart tot to
April (het is al lang geleden) een 26ta1 schilderijen in het Metropool-zaaltje, waarbij wel enkele goeie dingen waren, o. a. zijn
Paarden in de Haven, thans te Brussel, in den Cercle geexposeerd,
maar waarvan de meeste niet op de hoogte van zijn kunnen
zijn. Ik heb vroeger wel beter van hem gezien, hoewel 't moet
worden erkend dat het licht in het zaaltje al heel weinig gunstig is.
KONINKLIJK MUSEUM TE BRUSSEL.

Peintures, don de M. Fritz Toussaint, tableaux anciens et modernes,
aquarelles et dessins. Legs de M. Charles Terwagne. Nouvelles aquisilions du Gouvernement. Sculptures.
Het Museum te Brussel werd zêer onlangs verrijkt met een
verzameling schatten, die ik later uitvoeriger vermelden moet.
De hoer Fritz Toussaint schonk de meeste er van aan het rijk
en de overige werden door het gouvernement aangekocht.
Ik noteerde, heel in de haast, een nog al twijfelachtige
Jordaens (Verloren Zoom), een MansPortret van Gossaert, van
Mabuse, (heel mooi, maar inderdaad echt?) Schapen een teekening van Mauve, een Bedelaarstertje van Jaap Maris, een van
zijn heel goede dingen. Een Man aan het V enster van Hendrik de
Braekeleer. En onder 't Beeldhouwwerk, alles door de Regeering aangekocht, in de eerste plaats een heerlijke buste in Was,
de Sapho van de Vigne, prachtige dingen van Dillens, van
het beste, wat de onlangs gehouden tentoonstelling vereenigde :
Statuetjes van Prudent van Duy se (meesterlijk in de uitvoering
van 't menschenlijf onder de leelijke kleeding van 't jaar dertig)
en van van Orley, een heerlijk vrouwentorsje in groen brons, een
buste van den schilder Leon Frederic (onovertroffen in de details,
in de schedelbewerking, in 't aanzetten der oorschelpen bijv.),
Pax. Marmer, enz.
Alles aangekocht binnen de jongste weken door 't gouverne-
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ment van Belgie. En men zal moeten bekennen : het Belgisch e
gouvernement heeft smaak !
* *

Dat is nu het verschil tusschen de kleinere, middelmatige
kunst, die voorbij gaat en de groote kunst, die blijft. De eerste
dwarrelt ons na eenige weken vaag voor de oogen, zoodat men
vlijtig notaboekje en cataloog moet naneuzen of men ook jets
vergeten heeft.
De groote kunst van alle tijden blijft. Ze schroeft zich vast in
het geheugen, zooals de ets zich inbijt in de plaat.
Ze wordt onze vriendin, een troost in veel verdriet, een blijheid voor 't heele Leven.
Die heerlijke Sapho van de Vigne, zag ik na vele jaren met
stille verrukking en ontroering weer, ook 't beste werk van Dillens
en Meunier vergeet men nooit.
Maar al die : Autrês du feu, Chant du Creptscule, Tone de Femme,
natuurlijk nue, — Meditation, Soil, d' Automne en dan in Holland,
burgerlijker, huiselijker en platter : In den Stal, Avond in de Duinen,
weg naar huis Pafieten, Aardaj5j5elen rooien en hoe al die ziel en
hart verheffende titels nog meer mogen luiden, wat is er eigenlijk aan ? Als al die artisten, eens kruideniers, heereboeren, of
agenten van een levensverzekering waren geworden welk een
verdienstelijke staatsburgers zouden ze zijn geweest ! (i)
A. W. SANDERS VAN Loo.

(1) De zeer belangrijke expositie van W. Linnig Junior en
Door Verstraete, kon ik eerst gaan zien,toen deze kroniek al ter
perse was. Men verzuime vooral niet ze to gaan bezoeken, vooral
die van den armen lieven Door is prachtig. Ze blijft nog tot
15 Juli geopend.

PHILOSOPHISCHE KRONIEK -4

VOor eenige maanden stichtten eenige studenten van de
Gentsche Hoogeschool, onder naam « Reiner Leven », een genootscha p voor zedelijke ijvering. Het doel was de jeugd te terug
te brengen tot stipter navolging van zekere zedewetten. Maar
welke zijn hun grondregels ? Prof. Van Langendonck wijdt een
zeer belangrijk vlugschrift aan 't bewijs dat, aan den eenen kant,
de basis van onderscheid tusschen zedelijke en onzedelijke Baden, tot dewelke de leden van R. L. hun toevlucht nemen in den
grond niet zoozeer van de onze verschilt 't zijn altijd de
vereischten van 't persoonlijk en sociaal welzijn. Maar, eenmaal
die basis aangenomen, is 't niet moeilijk aan te toonen dat de
zedelijke voorschriften, die ze tot de hunne maken, ontoereikend
zijn, en dat het sociale welzijn 't naleven der gansche katholieke
zedeleer vraagt, o. m. dat het belang der maatschappij zich verzet tegen de vrije liefde, die ze schijnen aan te nemen. Aan den
anderen kant blijft de vraag, uit welke bron van verplichting deze
moreele voorschriften voortspruiten.De stichters van R.L. willen
van geen verplichting hooren. Zij kennen het woord _Nicht niet.
Maar daarop bewijst de heer Van Langendonck heel duidelijk,
dat er van dat oogenblik of geen zedeleer, vooral geen hoogere
zedeleer meer is; en toch neemt R. L. aan dat er wel een zedeleer bestaat. De heer Van Langendonck vervolgt zijn betoog en
toont aan dat het feit van de zedelijke verplichting onverklaarbaar blijft, zoo men het niet vasthecht aan de groote standregels
van de katholieke wijsbegeerte vrijheid, onsterfelijkheid, God
de Schepper, en de mensch geschapen tot een hooger doel.
't Is een uitmuntend vlugschrift, in zijn klein aantal bladzijden heel een apologetika bevattend, en dat van het echt praktisch standpunt uit, 't welk de bewijsvoering zooveel te belangwekkender maakt.
Het vraagstuk van de zedeleer door Van Langendonck zoo
goed gevulgariseerd, is waarlijk aan 't orde van den dag. Te
Reiner Leven, par A. Van Langendonck, Anvers. igo6.
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lezen is in de Revue pratique d'Alologitique (Ien Mei 1906) een studie
van G. Michelet : La Crise actuelle de la Morale, daarin wordt gewezen op de nieuwe kenteekenen die de zedeleer thans wil
nemen en op de gevolgen daarvan. Men wil in de plaats van de
oude zedeleer er een nieuwe oprichten, door de toepassing op
moreel gebied van de methodes der natuur-wetenschappen Totnogtoe was de zedeleer deductief : ze steunde op de zielkunde
en op de metaphysiek, en ze leidde de zedelijke voorschriften af
uit de natuur van den mensch. Nu wil men de zedeleer inductief
maken. Er is enkel nog spraak van de wijze na te gaan waarop
menschen leven, de praktische moraal dus, waaruit men dan de
algemeene vvetten zal afleiden. Dat is de grondidee van de
Manuel de Morale van den heer Richard (1).
Ivlaar deze zedeleer is er eigenlijk geene meer. Ze vindt Saar
basis niet meer in de studie van 't individu, maar in de studie
van de maatschappij : De sociologie vervangt dus de moraaL
't Is inderdaad de weg dien de Fransche school van Staathuishoudkunde inslaat, en die wordt aangewezen door de opstellers
van L'Annee sociologique, meer in 't bijzonder door den heer
Durkheim. Sedert lang wil deze in de moreele en sociale wetenschappen een nieuwen geest doen dringen en hij schijnt nu te
zullen slagen. De heer Deploige stelt het vast in de Revue NeoScolastique (2). Volgens de heeren Durkheim (3), Levy-Briihl (4),
Borget (5) en anderen, moet n...en vaarwel zeggen aan de theoretische zedeleer. En vooreerst spreekt het denkbeeld van een
wetenschap, die gedragsregelen voorschrijft, zichzelf tegen. Er
is enkel wetenschap over datgene wat is, niet over datgene wat
zijn moet. Vervolgens is er in wezenlijkheid geen enkel verband
tusschen de algemeene beginselen van de zedeleer en de voorschriften die men daaruit beweert af te leiden. Daarbij stelt men
het afgetrokken denkbeeld voorop van een menschlijke natuur,
algemeen en standvastig, terwijl de ervaring een oneindig aantal
variaties aantoont; en men veronderstelt dat het moreele geweten
een stelselmatige eenheid is, terwij1 het niets anders is dan een
veelsoortig samenstel van van allerhande factors.
De zedekundige stelsels hebben hun nut gehad. Ze hebben
eigenlijk niets anders gedaan dan rationeel verrechtvaardigd de
(1) Manuel de Morale. Paris 1905.
(2) Le Condit de la Morale et de la Sociologie, November 1905,
Februari en Mei 1906.
(3) Namelijk : De la Division du travail social, 1893. Régles de
la mithode sociologique, 1894.
(4) La morale et la science des mmurs, 1903.
(5) La morale scientifique, 1905.
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bestaande praktijk, en zoo hebben ze toch ook gediend om in
die praktijk een beetje logische orde te vestigen. Voortaan is
er geen questie meer van de zedeleer te stichten : Er bestaan
zede-leeringen d. w. z. samenhangsels van voorschriften, die
verplichtend schijnen voor de doorsnee-conscienties van een beschaving. Dat zijn feiten, sociale feiten : dus is 't aan de sociologie ze te bestudeeren om er de wetten uit te halen. Naderhand
zal er moeten gezorgd om op die wetten een zede-kunst te
bouwen, niet meer een theorie van de plicht, maar een kunst,
als die der hygiene, die er zich zal op toeleggen om de zeden te
verbeteren, door middel van de kennis der sociologische -wetten.
Deze gedachten zijn de normale uitkomst van 't subjectivisme
en 't positivisme op 't gebied van de zedeleer. Het relativisme,
door de geschiedkundige studies gekweekt, heeft hier natuurlijk
ook zijn woord gezegd. 't Is niet op 't terrein van de grondregels
dat de schrijvers van daareven ons toelaten te redetwisten.
Maar denken ze soms dat in de praktijk hun zede-kunst zal slagen in de zede-vervorming? 't Is waarschijnlijk dat, eenmaal het
denkbeeld der plicht van zijn transcendante steunsels beroofd,
de zeden een rassen gang naar de dierlijkheid zullen gaan. En al
de sociologie van de wereld zal daaraan niets kunnen verhelpen.
* *

Wat er de sociologen ook over denken, de moreele poging
heeft haar belang en haar waarde.
Ook zal 't werk Le Caractire van den heer Juitert (1), van 't
« Institut Catholique te Parijs altijd een nuttig boek wezen.
De menschen te leeren zich te beheerschen, hun wit te vormen,
zal altijd wezen de schoonste taak van de -wijsbegeerte. Le Gottverneinent de soi-ntime (2) 't nieuwe werk van Antonin Eynuez is
ook niet zonder waarde. Hij bestudeert uit een praktisch oogpunt de middelen die ons ten dienste staan om op ons zelven te
werken. De ideeen door dewelke wij kunnen komen tot de gevoelens, en de gevoelens tot dewelke wij weerkeerig komen tot
daden en ideeen. Uit dit oogpunt is de zielkundige studie der gevoelens en driften zeer belangwekkend. In de Revue philosophique
zet de heer Ribot daaromtrent zijn schoone studies voort. Hij
tracht de drift te bepalen en ze of te scheiden van de aandoening. De drift is een aandoening gekenmerkt door de macht die
ze krijgt over de persoon, door de aanhoudendheid, die ze ver(1) Parijs, Pousiêlgue, 19o5.
(2) Perrin, 1906.
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werft, en door den Tel-bewusten, zelfs verstandelijken vorm
dien ze aanneemt. De heer Ribot bestudeert vervolgens hoe de
driften geboren worden haar bron schijnt hem hoofdzakelijk
te wezen het temperament — hij onderzoekt verder hoe ze vormen en vervormen het psychologische leven. — De drift groeit
aan door de stelselmatige verbinding van alle psychische elementen die haar gunstig zijn, en ze tracht al die bestanddeelen
uiteen te halen die haar vijandig zijn; ze doet de verbeelding
werken, maar in effectieven zin, om 't gevoel te voeden dat van
alles het middenpunt is. In verstandelijk opzicht heeft de drift
een innerlijke logika : Ze redeneert om zich te bevredigen, ze
redeneert om zich te verrechtvaardig-en ; maar dat alles is nog
eens ondergeschikt aan 't gevoel ; de innerlijke logika van de
drift ligt besloten in 't enkel affectief oordeel door hetwelk de
drift zich uitspreekt.
In de Revue de Philosophie bestudeert de heer Mourri het gevoel (I). Uit zakelijk oogpunt komt bij elk gevoel een idee,'t welk
als kenmerk zou drag en een tegenstelling, te vormen tusschen
het ik en het ik, tusschen hetgeen ik gisteren was en 't geen ik
geworden ben vandaag, tusschen 't geen ik ben en 't geen ik zou
kunnen zijn, mijn ik zooals het is en zooals het hervonden wordt
verbeterd en vergroot in een wezen dat het volledigt.
De aesthetische aandoening wordt veroorzaakt door een
voorwerp dat ons 't beeld van ons zelven doet zien, zooals we
zouden willen zijn, ons doende vergeten het beeld van ons zelven gelijk we zijn. De formuul schijnt wat algemeen, en er is een
zeer verfijnde spitsvondigheid noodig om elk geval binnen die
bepaling te trekken. Maar die voorbeelden toonen aan dat de
psychologie der gevoelens -wel degelijk uit het materialistische
spoor is geraakt, waarin ze verdwaald was, en dat ze terugkeert
tot het stelsel van innerlijke opmerking.
***

Is aan die oorzaak toe te schrijven de belangstelling die
men tegenwoordig aan de mystieken besteedt ? Inderdaad, de
studie der mystieken is thans aan de mode. Om zich daarvan te
overtuigen, is 't genoeg een of ander grooten leergang van zielkunde te doorloopen (2). Na de werken van Inge (3), Rieigne (4),
(1) Dualite.
(2) Hoofdzakelijk in de Revue philosophique de artikelen van
den heer James Lemba en Vicomte Brunier de Montmorand.
(3) Christian Mysticism.
(4) Essai sa y les fondements de la Connaissance mystique, 1897.
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Murisier, Godfernaux (I), Delacroix (2) is er thans in de Sorbonne te Parijs een leergang van de heeren Georges Dumas en
Bern. Leroy over de mystieke feiten en toestanden, en Le Bulletin de la Societe franfaise de Philosophic (Jan. 1906) brengt een
redetwist over de ontwikkeling der mystieke gesteldheden bij
Sta Theresia.
Eerst en vooral is er spraak van een methode-questie. Kan
men op de mystieke feiten der zielkunde een methode toepassen ?
Alles samengenomen zijn de mystieke feiten toch feiten, in oorkonden beschreven, dikwijls zeer nauwkeurig. Men kan ze ontleden, rangschikken. Maar, zooals de heer Baylac (3) terecht
opmerkt, men moet zich wel wachten alles door waarnemingen te
willen uitleggen en instinktief elken transcendanten oorsprong
van feiten buiten te sluiten. Voor Delacroix behooren de mystieke feiten tot het domein van de nevropathie. Maar er valt op
te merken dat de groote christelijke mystieken volstrekt niet
passief zijn ; ze zijn integendeel zeer aktief. Ze hebben zelfs een
zeer druk uitwendig leven, een zeer energieken wil. En dat alles
heeft heel weinig van nevropathie. Aan den anderen kant, merkt
de heer Boutroux op, brengt de goddelijke werking bij de mystieken een hoogere kennis teweeg, een gansche intellectueele
inzichtskracht, waartoe de zinnen ontoereikend blijven. We zijn
hier ver van hallucinatie. Op slot van rekening kon de heer
Brunier de Montmorand gerust neerschrijven : « Na zooveel bewijsvoeringen blijft de hysterie van Sta Theresia onbewijsbaar.
En ik beweer dat bij nadere studie van de andere orthodoxe
mystieken dezelfde twijfel zich zou voordoen. » (4)
Een andere proeve van uitleg neemt haar toevlucht tot het
onbewuste. Na Wund, die al beweèrde dat het onbewuste het
tooneel is van de meeste geestelijke verschijnselen, na Mondsley
en Myers, heeft William James nu in 't licht gesteld de theorie
van de (, subliminal consciousnets », een lagere bewustheid die
we niet meer beseffen, maar waar een massa indrukken bijeenkomen, die zich ophoopen, die in een donkere werking liggen te
gisten, en die dan op een gegeven oogenblik een hoogere spankracht verkrijgen en plotseling uitbreken in heldere bewustheid.
De persoon zelf weet niet waar die gevoelens, die ideeen vandaan komen : hij erkent ze niet. hij meent dat de oorzaak ligt
buiten zichzelf en feitelijk is ze binnen hem. Zoo zouden de ver(1) La Psychologie du mysticisme, 1903.
(2) Essai stir le mysticisme steculatif en Allemagne, 190o.
(3) Les Etats mystiques de Ste Therese. — Bulletin de lateratur9
ecclesiastique, Mei 1906.
(4) Revue hilosophique, Maart 1906.
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schijnselen uit te leggen zijn van de innerlijke godsdienstige gewaarwording. 't Is die thesis welke de beroemde professor van
Harward University heeft verdedigd in een reeks voordrachten
gehouden te Edinburg in 1901 en 1902 en vervolgens uitgegeven
onder titel : The Varieties of religious exj5eriences 't Boek werd onlangs in 't Fransch vertaald, zoo goed als onder de medewerking
van den schrijver (I). 't Is een zeer merkwaardig werk, overvloeiend van documenteering en daarbij zeer kiesch. De theorie
van de « subliminal consciousness » bedoelt overigens in geenen
deele het wegcijferen van de goddelijke werking. Er wordt hier
enkel gezocht naar een onmiddellijke psychologische uitlegging.
Een inconsciente conscientie schijnt echter moeilijk aanneembaar. Al de opeenhoopingen in 't geheugen worden uitgelegd
door physiologische werkingen ; maar indien het inconsciente
enkel physisch is, well, dan kan het geen beelden en ideeèn uitwerken, en de gansche theorie valt in duigen.

W. James belooft zichzelf in een volgenden bundel de
waarde van den godsdienst afzonderlijk te bestudeeren. Van
nu of aan echter vat hij zijn plan aan en naar een eigen methode.
Hij beweert te oordeelen over de waarde van de ideeen naar
haar uitkomst, 't is het pragmatism ». De naam werd aan 't
stelsel gegeven door een Amerikaanschen wijsgeer, Charles
Pierce. James zelf doet zijn zienswijze uiteen in een voordracht
gehouden op de hoogeschool van California (2). De grond en het
doel van de gedachte is voort te brengen het geloof d. w. z. een
regel tot handeling.
Om de beteekenis van een gedachte te vinden moet men
vaststellen wat voor gedrag die gedachte kan teweeg brengen,
of, meer algemeen gesproken, wat bijzonder gevolg, actief of
passief, die gedachte kan doen dringen in onze toekomstige
bewustheid. En dat zal de maatstaf wezen voor de waarde
dier gedachte. Die bij uitstek praktische wijsbegeerte schijnt den
heer James te zijn de uitdrukking van de Angelsaksische philosophie. Is 't nu ten gevolge van « l'entente cordiale » tusschen
beide naties dat ze in Frankrijk zoo'n bijval vindt ? (3) Ze treft
(1) L'ExPerience religieuse, par W. James, vertaald door
F Abazzit. Parijs, Alcan 1906
(2) Vertaald in de Revue de philosophie, Mei 'o6.
(3) Cfr. A. Lalande. Philosophy in France,PhilosoPhical Review,
May 1906.
7
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er samen met de Philosophie de ?action gepredikt door den heer
Blondel.
In Engeland had Pat. Tyrrell (r) zeer gelijksoortige ideeen
op de dogmastudie toegepast ; de dogma's zijn scheppingen van
de godsdienstige ondervinding ; als dogma's moet men beschouwen die stellingen die door de ondervinding der Kerk en der
Heiligen hun weldadigen zedelijken invloed op de zielen hebben
bewezen. We hebben in een voorgaande kroniek op de daarop
zeer gelijkende ideeen van den heer Le Roy in Frankrijk
gewezen.
In die strekkingen kan waarheid vervat zijn. Maar er is nog
meer overdrijving. Men zal er ongetwijfeld van terugkeeren.
***

De opvolger van Mgr Mercier als voorzitter van St. Thomas'gesticht is kanunnik Deploige. De heer Deploige doceert het
Natuurlijk Recht.
De tweede bundel van le Cours sommaire de philosophie is verschenen. Men zal er in vinden een Theodicie van Mgr Mercier,
een Morale van den heer Forget, een Histoire de la PhilosoPhie, van
den heer de Wulf, een wijsgeerige woordenlijst door den heer
Simons en een reeks stellingen beknopt weergevend de leering
in de twee verschenen bundels vervat. Hierbij dient opgemerkt
dat de Theodicie, de Morale en de Histoire de la PhilosoPhie conternfioraine nog niet zijn verschenen in den grooten Cours de philosoPhie. Hier heeft men dus de eerste proef daarvan
Dr. L. NOEL.

(1) Lex orandi or prayer and creed, 1904. Notre attitude en face
du pragmatisme. Annales de philosophic chritienne, decembre igo5.
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ONZE KUNST, Juli 1906. Jan
Veth zet zijn belangrijke reeks
Rembrandt-studies voort, en behandelt ditmaal de schilderij en
uit rijperen tijd, in het Museum
to Cassel. — Bij gelegenheid der
Rembrandtfeesten wordt aan
Veth, teg-elijkertijd als aan Bode,
Bredins en Emile Michel, het
Eeredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam aangeboden, voor zijn hooge verdiensten
als Rembrandt-kenner. Zeker
behooren zijne studies in Onze
Kunst tot het beste, dat hij over
zijn lievelingsmeester geschreven heeft. In dezelfde aflevering o. a. nog een studie over
den schilder W . B. Tholen, door
Alb Plasschaert — en een opstel
van Max Rooses over den weinig bekenden zestiend'eeuwschen beeldhouwer Jacques Dubroeucq alles, als naar gewoonte,rijk geillustreerd vooral
de Rembrandt-reproducties zijn
prachtig.
VLAANDEREN, Juni 1906.
Vlaamsch voor 't Assizenhof van
Brabant (Aug. Vermeylen) — De
Eenige, goede verzen (C. Eeckels).
Cyriel Buysse's jongste boek (Em.
De Bom) : Bespreking van Roseke van Dale : Buysse heeft in
zijn talent een erfstuk van Conscience. — Liederen van Lente en
van Herfst (Karel van de Woes-.
tyne). — De W ondernacht, novelle )Const. van Buggenhaut).
DE GIDS, Juni 1906. Kunstenaarsleven (Is. Querido) VII. --

Verzen. — (Carel Scharten). --De Zwaanridder eat zijn moeder (G.
Busken Huet) een belangrijke
studie over die sage door poezie
en muziek zoozeer in de moderne wereld verbreid. Isidora
Duncan, haar kunst en haar ideaal
( Frits Lapidoth) II. — 7anLuyken
en Frederik van Eeden (R. Van der
Veen) : Een curieuse vergelijking- tusschen Jan Luyken's stichtelijke verzen en Frederik van.
Eeden's Ellen. DramatischOverzicht J. Van Hall). -- Overzicht
der Nederlandsche Letteren XII (C.
Scharten) : over Jul. de Boer,
P. J. van Baarda, Marie MetzKoning, Annie Salomons, J. H.
de Veer, en Giza RitscM. — Parlementaire Kroniek.
BOEKENSCHOUW, Juni
1906. Breedvoerige besprekingen
over « die apostolischen Vetter » van
Dr. Daniel VOlter (J. Jacobs),
over « Nieuwe Litteratuurgeschiedenis » van Willem Kloos (J.
Huddleston Slater). Verder kortere recenties over boeken van
wij sbegeerte, rechtswetenschap ,
geschiedenis, geneeskunde, letterkunde.
STUDIEN, afl. 3. De Macht
van het kleine (F. Strater). Hoe de
hedendaagsche cijfers zich volgens de tegenwoordige schrijfwijze hebben vereenigd en Welke
vèrdragende gevolgen daaruit
voortgevloeid zijn. — Pater Fr.
Dachverlies, de eerste Bossche
Jezuiet, en de opkomst van het
Keulsche Drie-Kronen-College

I00

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN

(L. Van Miert). Ondoelmatigheid
in de levende natuur (A. H.) —
Wederlegging eener feestrede
door den Rector Magnificus der
Utrechtsche hoogeschool gehouden.
DE XXe EEUW, Juni 1906.
Is celstraf nog ?anger geoorloofd en
gewenscht? IV (Dr A. Aletrino) ;
De heilige Tocht VI (Ary Prins) :
prachtproza. — Over Bouwkunst
( Peter Spaan) : een degelijk wij sgeerig esthetisch art., dat de
tekortkomingen van Schopenhauer aangaande deze kunst in
't licht stelt. -- Aan lnijn Vrouw,
verzen (N. Van Suchtelen).
—DeAchtergond erEvangeli n
(Bolland) — Gedichten (Reddingius). — Albrecht Rodenbach (Jul.
de Boer) : lovende studie over
Gudrun.
GROOT NEDERLAND : Endymion, sonnettenkrans, zeer gezocht, van L. Couperus.
Pinksterbloemen (M. J. Brusse),
een wakker stuk proza. — De
Erfenis van Pier Cies I (Gust.
D'Hondt). — Vevzen (J. T. van
Hees). — Het Weerzien (Top
Naeff) , flink dramatisch tooneel. - Een nieuwe Letterkunde
(A. Kollewijn), een lange beoordeeling over Kalff's Geschiedenis..., een zeer mooi boek,
maar Kollewijn moet zich toch
inspannen over het hartelijk te
bewonderen; — Dr antatische Kunst
Nico Van Suchtelen, Kroisos,
tragedie in vijf bedrijven » (W.
G. v. N.). — Literatuur : Henri
Borel : Wijsheid en Schoonheid
uit Indic », J B. Ruzius : Heilig
India (W. G. v. N.)
DURENDAL, Juni 1 906. Leon.
de Vinci (Arn. Goffin). -- Madame
de Montmorency (Barbey d'Aurevilly) ; een onuitgegeven kapitel
uit Barbey's : Les CEuvres et les
Hommes. — La Mort, verzen (P.
Nothomb). — Tableautin de lsychologie ; 't portret van een pape-

gaai (Fr. Mahutte). — La Tempete, versje (Cte d'Arschot. —
Notes de voyage : Turkije (Cte
d'Arschot. Beguines et Beguinages (uit het vlaamsch van Clara
Cogen- Ledeganck). L'Entrave,
roman (H. d'Hennezel).
REVUE DES DEUX MONDES, 15n Mei 1906. Les Desenchanties, V (P. Loti). — L'Affaire
Baudin (E. 011ivier) : uit de politieke geschiedenis van 1868. —
Pierre Leroux et son oeuvre (Fidas),
een studie over den wijsgeer,
dien Sainte Beuve zijn « vache
lait » noemde en bij wien George
Sand ook heel wat heeft geborgd.
Lettres inedites du Sud de l'Inde:
Ceylan, Pondichery (M. Main.dron). — Les Etats-Unis et la
Revolution franfaise (Alph Bertrand) ; Washington stelde tegen
de hevigheid der omwentelingsapostelen zijn bedaarde en sterke
Amerikaansche vaderlandsliefde. — Le Sol de l'Ocian (Thoulet)
— Romans de femmes (over boeken
van Marcelle Tinayre, Gerard
d' H ouville, en Gravin de Noailles
(Rene Doumic). — Revues etrangires : fra Angelico et ses nouveaux biographes.
CORRESPONDANT, IOn Mei
1906 Lettres a un anti, IV ( Edm.
Rousse). — Le Desastre de SanFrancisco (A. de Lapparent) :
California is heel onderhevig aan
aardbevingen, sedert 1800 zijn
er negen groote rampen geweest,
en bijna geen maanden gaan
voorbij zonder min of meer gevaarlijke schuddingen. 't Was
dus een waagstuk op zoo'n grond
een stad als San-Francisco te
bouwen. De vernieling van SanFrancisco schijntniet in verband
te staan met de uitbarstingen van.
den Vesuvius. — L'assurance patronale contre la grave en Allemagne
(P. Saint Girous) : Die verzekering b e staat, niet enkel in Duitschland, maar ook in Oostenrijk,
Zweden en de Vereenigde Sta-
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ten. Ze telt hoofdzakelijk kleine
bazen. — Les Primaires, roman, I
(Leon Daudet). — Le Communisme evangelique (Schwalm), 't
Evangelie zegt niets tegen den
eigendom. Er is overigens geen
economisch stelsel in 't Evangelie voorgehouden.

nirs anecdotiques d'un diplomatefranfells (1883-1871) Nota's van de
Cte de Bonfils uit dien tijd van
kleine kuiperijen en groote aandoeningen. — Les Leviathans de
la navigation moderne (Daniel Bellet) : Great Eastern, Kaiser Wilhelm II.

- 25 n Mei 1906. Lettres a un
ami (1855-187o), Edmond Rousse
besluit zijn mededeelingen.
—LePrilvoutna
(Henri de
Noussaine) : De zedelijke en
stoffelijke oorzaken van de Fransche crisis. — Le rived du Celeste
emPire (Fr Mury) : naar aanleiding van de Chineesche afvaardiging in Europa. — Autour d'une
cause de beatification (Mgr. R de
Tell) : de zestien Carmelieten
van Compiegne. - Les Primaires,
roman, III (Leon Daudet) — La
ConsPirationlnaconnique de 1789, II
(Gustave Bord) : De vrijmetselarij heeft het voor 't revolutieiaar leelijk te verantwoorden.
namelijk van schilder—LesSalon,
kunst (And. Chaumeix) . — L'Essor de l'industrie chimique italienne
(Fr. Marre).

ETUDES, 20 Mei. — Les
varietes du sentiment religieux (L.
Roure) begin. — L'Evolution de
Part marial au XI V e & X ve sidele
(L. Chain& vervolg. — Le Souvenir de St. Hippolyte {A d'Ales). —
Les « Primaires» (P. Dudon) naar
aanleiding- van Goyau's boek
1'Ecole d'aujourd'hui », een
hevige stormloop tegen Frankrijks scholen Histoire du yafion
(A Bron) : De jongste werken
over Japans aloude geschiedenis. — Sur les traccs de Don Quichotte (J Boubee) Over het
boekje van prinses Paz de Bonbon, eene bibliografie van den
« Don Quichotte ».

- M en Juni 1906. Een al te
oppervlakkige studie over Henrik
Ibsen : van dien ernstigen Ed.
Rod zijn we beters gewoon. —
Napoleon nouveau, d'aPris ses derniers historiens (Louis Madelin) :
een overzicht in vogelvlucht van
de literatuur over Bonaparte. ---Les orig-ines orientales du Drame
esbagnol (Marcel Dieulafoy) : de
Oostersche bijzonderlijk Persische begrippen over liefde, afgunst, eer, op 't Spaansch tooneel
overgebracht. — La Statue de
Frederic Le Play (Henry Joly) :
een van de vele artikelen over
den grooten staathuishoudkundige voor zijn eeuwfeest. Les Primaires, vervolg van Leon
Daudet's roman. — Cent ans d'hisloire en miniatures : L'exposition
du XVIIIe siècle a la Bibliothêque
nationale (Louis Gillet). — Souve-

— 5 Juni. Deux lettres autograbhes de la veuve Marie de StJoseph, Ursulines de Quebec
(E. Griselle). « Il Santo ». Le
roman de l'Evolutionnisme theologigue (X.). Hoe verstaat Fogazzaro ontwikkeling op het gebied
der godgeleerdheid ? Hoe legt
hij zijn meening uit ? Welk oordeel geveld over zijne stelling ?
L'Evolution de l' art marial au
XIVe
xve siécle (L. Chaine).
Slot. Samenvatting der 3 artikels : De byzantijnsche Kunst
stelde gewoonlijk de H. Maagd
voor als de verheven Moeder
Gods. Stijf, onesthetisch, maar
innig vroom werk. — Bij de gothieken, eerst ernst en eenvoud,
later meer leven en werkelijkheid. — Giotto schildert ze met
de trekken eener nederige yolksvrouwe. Hoogverheven bleef ze
maar « menschelijker » En het
gaat voort in die richting, en de
Madonna wordt allengskens de
schoone, rijke en sierlijke Moe-
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der van het Quatrocento met hare
lieve liefde voor haar kind en de
oneindige verscheidenheid van
type, plaatselijke drachten en.
omgeving. Dan komt de Renaissance en de Madonna kaatst de
regelmatige schoonheid weder
der nieuwe kunst. De vroomheid
loopt to loor. Maria is niets meer
dan de « Vrouw » of « de Moeder ». — Les itablissements du Guile
en Allemagne et aux Etats-Unis
(P. A.). — L'objet Propre de la devotion au Sacre-Cceur. Theologische
pennetwist tusschen L. Vignet
en A. Vermeersch. — Les elections de 1906 en France (P. Dudon).
— Publications sur les Eglises orientales (A. Maloy).
DEUTSCHE RUNDSCHAU,
1 906, Juni. Eva Stainer (vertelling,

H. Raff). — Maria Stuart in der
bigend (1542-1561 ^ : Haar verblijf
dus in Frankrijk 't was een
uiterst begaafd meisje ; ze sprak
Latijn, Fransch, Spaansch, Engelsch, Italiaansch ze zong, ze
danste en ze speeldeverrukkelijk
op de harp. — Das Melodram
I Alb. Koster) spoort de oorzaken
op van den hedendaagschen bijval van 't lyrisch drama, en predikt den lof van Liszt. — Wirtschaftliche factoren in der arabischen
Invasion gegen Byzanz (P. Rohrbach) : De vervorming der westerwereld hint' samen met de
volkerenbeweging in Arable. –
Das junge Deutschland und (Esterreich (Geiger) : Tusschen 183o
en '42 werden de jongere Duitschers in Oostenrijk weinig gelezen : Heine nog 't meest. —
Ungedruckte Briefe Heinrich Schliemanns (G. H. Schneideck) : wetenswaardige dingen over den
beroemden oudheidkundige. —
Pierre Corneille (H. Morf) : a Nicht
als ein Dichter, der unvergangliche Menchen und Lebensbilder
geschaffen hat, fesselt und ergreift Corneille heute noch seine
Landsleute, sondern als der poetische Rhetor des Heroismus. »

— Der Mutter Wahl (Gertr. Prellwik) Uit het moderne vrouwenleven. Aus dern Berliner Musikleben (C. Krebs).
STIM MEN AUS MARIALAACH, 28 Mei. Bisheriges und
kiinftiges V erhalten der deutschen
Katholiken in der Arbeiterfrage (H.
Pesch). — Der gegenwdrtige Stand
der Normalzeit (J. G. Hagen). —
Radioactivileit II (L. Dressel). ZUY geschichte der Sklaverei beim
Volke der Ameisen II (E. Wasmann). — Die Folgen der Trennung von Kirche und Staat in Brasilien (C. Schlitz),
Korte inhoud van Revue en
Litterarisches Echo zal a. s. maand
worden meegedeeld.
CONTEMPORARY REVIEW, Juni 1906. Our auxiliary
forces (Alsager Pollock` : een ontwerp ter herinrichting van 't
Engelsch leger. — Herbert Spencer
and the Master Key (J. B. Burke) :
een bespreking van de ontwikkelingsleer ; ze geeft den sleutel
niet voor de vraagstukken van
de hedendaagsche wijsbegeerte.
Mankind in making (Mary Higgs):
beschouwing over de sociale toekomst der menschheid. Altruisme en samenwerking gaan gedurig vooruit. The Decadence or
Tragedy (E S. Grossmann).
FORTNIGHTLY REVIEW,
Juni 1906. The Education Question
(Lord Bishop' of Ripon) : Education. . und kein Ende. — Russia
at the Parting of the Ways (Vinogradoff) : In den strijd tusschen
democratie en autocratie voorziet schrijver nog erge dingen.
— The first Russian Parliament
(Rappoport) : Dat parlement zal
ontbonden worden. Bewaarders
en panslavisten zullen zich scharen condom de regeering en een
of andere kerel met kruim in zijn
duimen zal de babbelaars doen
heentrekken vanwaar ze geko-
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men zijn. Het tsarisme is nog
lang niet dood. — Richard Burton
(Ouida). — Christianity and China
(Arch. R. Colquhoun) : Er is in
China een heropwekking van.
Panbouddhisme, maar daarentegen ook een zedelijke kliinming die aan 't Christendom ten
goede zal komen — The Library
of Petrarch (Tathan). — The English Stage in the thtli Century, II
(Irving). yacq. Em. Blanche
(Fred. Lawton), a self made
artist Labourism in Parliament
(B. Taylor). — The Comedic francaise : uiterst belangrijke bijdrage van Jules Claretie.
NORTH AMERICAN REVIEW, Juni 1906. German Erni_
gration and South American Settlements (Speck von Stemburg).
Washington (James) : 't Begin van
een studie over de Noord-Amerikaansche residentie. — The Mastery of the Desert (Blackmar) : economische bijdrage. — Business
between the United States and Turkye
(Americus). — Municipal Ownership of Public Utilities (G. H.
Brown). — Business side of the
Pan-American Railway (Davis). —
The Spanish Treaty Claims (Hr.
Taylor — Some rec,.nt Poetry (L.
Willcox), meer in 't bijzonder
over Moody, Mackoye en Mrs
Drummond.
LA CIVILTA CATTOLICA,
5 Mei 1906. La Costituzione della
Chiesa e le origini del episcopato. —
La concezione del Purgatorio dantesco. L'officio morale della benefi-
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cenza : kritische studie over Herbert Spencer. Augusto Conti e
suo recente biografo. — Per lo studio
della fisica celeste.

— 1 9 Mei 1906. Le regole del
cattolicisino schietto. Pregiudizio
anticlericale in Italia. — Il carattere
(lei Giapponesi secondo i missionari
del Secolo XV I -- Per la libel/lei
della Scuola elementare.
duomo
A quileia.
A ite e morale.
VARDEN , Mei i906. J. Svensson, Levende begravet, vervolg en
slot, waarin met diep gevoel de
dood van den edelen JUlli verteld wordt. Stijn Streuvels,
Smaakaarsfolk (kleine menschen).
Efteraar : In den voorwinter ),
Sondag ('s Zondags ^ twee schetsen uit Lenteleven, vertaald door
Oskar Anderssen. Zelfde aflevering van Varden bevat een port et
en eene korte levensschets van
onzen beroemden Vlaamschen
schrijver In den vorigen jaargang verscheen ,zooals men we et,
De Witte Zaudweg, ook uit Streuvel's Lenteleven. De vertaling van
Andersen is uiterst getrouw. —
B. de Linde, Maryland : de stichting eener katholieke kolonie
in Noord-Amerika. ----- Johannes
Jorgensen, En haandtztld Vers,
korte, vloeiende stij lvolle gedichten van den grooten Deenschen
schrijver. — R. Jahn Nielsen,
Foraarets Boger I, waarin de
voornaamste, niet zeer talrijke,
in de lente in Denemarken verschenen boeken beproken worden. — Oskar Andersen, Teatrene.

11.4.41:11:4.41.*. OMROEPER tt.t.4.41.11.41.
DE REGELING van den grooten tekst voor dit nummer
noodza.akt ons het Boekennieuws tot de volgende aflevering te
verschuiven.
EEN SOCIALE VERLOFSLEERGANG wordt te MiinchenGladbach van 28 Oogst tot 7 September door het Volksverein
gehouden. De praktische maatschappelijke arbeid staat dit jaar
vooral aan de dagorde, zooals blijkt uit de lijst der voordrachten
die de Sozialpolitische Korrespondenz ons meedeelt.
Gelijk men weet worden die leergangen reeds sedert jaren
gegeven. Zij veronderstellen bij de deelnemers de kennis der
economische grondbeginselen. Ook door de katholieke werkers
van buiten Duitschland worden die lessen met groote belangstelling gevolgd. Belgie alleen schijnt er wat achter te blijven.
Zoo waren er verleden jaar slechts twee Belgische deelnemers.
We durven echter verhopen dat het dit jaar beter zal wezen.
Verscheidene onzer Vlaamschgezinde jongeren stellen zich voor
die studiereis te doen. Wie meer inlichtingen begeert schrijve
aan de Zentralstelle des V olksvereins te Munchen-Gladbach, of aan
E. H. F. Prims, H. Geestcollege, Leuven.
INGEKOMEN BOEKEN TER BESPREKING :
Louis JACQUET. Conversations francaises sur les tableaux de
H. J. Lummel, Anvers, Libr. Nêerlandaise. Uitgaven der
Wereldbibl. Schrenders, Amsterdam.
M. SCHARTEN-ANTINK. SprOtje, 20 cents.
H. G. WELLS. Het voedsel der goden en hoe het op aarde
kwam. Uit het Engelsch door J. Ruylman, 4o cents.
F. SCHMIDT-DEGENER. Rembrandt. Een beschrijving van zijn
leven en zijn werk met 32 afbeeldingen.
CHR. SALZMANN. Het mierenboekje of aanleiding tot een verstandige opvoeding der opvoeders, vert. door Louis Landry,
lo cents.
SCIPIO SIGHELE. De menigte als misdadigster. Een studie over
collectieve psychologie. Uit het Italiaansch naar den tweeden
omgewerkten druk (van 1895) door Anna Polak, 40 cents.
CARL SUNDAHL. Koloniaaltjes. Schetsen uit het Indische soldatenleven. Nijmegen, Prakke.
J. DE COCK. Uit de Reistesch. Leuven, Bomans, 2 fr.
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De geschiedenis is een gedurig herworden, een zich
vourdoen van de zelfde voorvalien met verschillenden uitslag, een heropdagen van in schijn lang uitgediende begrippen en begeesteringen. Maar in dat dagelijksche, afgewisselde, dooreenloopende van kronkelende paden, zijn er
kruiswegen : keerpunten die beslissen over gansch eene
toekomst, historische oogenblikken, met een woord, waardoor een yolk wordt wat het is.
Op zulk een keerpunt staat heden het Vlaamsche Yolk.
Voor het leven der natien gelijk voor ieder individueel
leven bestaat er een ideaal ontwerp in de goddelijke gedachte
en het geluk der volkeren, gelijk het persoonlijk geluk, hangt
of van het getrouw nastreven dezer verhevene bestemming.
Christenen en Vlamingen als we zijn, moet onze opvatting der Vlaamsche beweging de breede wezen, de volledige. Niet, gelijk dezen die slechts den tijd kennen, enkel
voor het aaidsche leven, moeten wij ons beperken tot eene
slaafsche gehechtheid aan vadergrond en moedertaal
gehechtheid zonder gezonde redens van bestaan, zonder
wortels in 't verleden of hoop op de toekomst, vermits zij
in 't licht der eeuwigheid de raadselen van den tijd niet vermag to ontwarren neen, ons Vlaming-zijn moet gesteund
zijn op ons Katholiek-zijn.
Wij moeten vlaamschgezind zijn omdat de waarheid
dat vraagt, deze waarheid die ons leert dat wij alien kinderen zijn van een hemelschen Vader. Heeft die Vader, in
de wijde familie der volkeren, ons doen geboren worden op
dit plekske grond, dan moeten tiwij gehecht zijn aan deze
moederaarde met echte kinderliefde, met vaderlandsiiefde.
Ook moeten wij Vlaming-en zijn uit broederlijkheid :
alles in 't gemeen hebbende — ook de taal -- met de groote
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familie van 't yolk, met de zwoegers en ploegers, de lijders
en verdrukten, die wij willen veredelen, vertroosten en opbeuren, voor dewelke het onze wensch is te leven en te
sterven.
Dat is mijne opvatting, dat is de katholieke opvatting
van de Vlaamsche beweging.
Wat willen wij bekomen ? — De heropbeuring van den
Vlaamschen stam door middel der Vlaamsche taal ; de zoo
ver mogelijk gedreven beschaving van 't Vlaamsche yolk;
het dringen van het Vlaamsch tot in de hoogere kringen.
De groote vraag is nu langs welken weg naar dat doel
op te gaan langs den dwangweg of langs den weg der
overtuiging.
Ik blijf bij mijne vroegere meening : « dwangmiddelen
zijn altijd gehate middelen bij onze vrijheidlievende bevolking, » (1) — des te meer wanneer dwang nutteloos, ja,
schadelijk wordt ; wanneer degene tegen wien gij deze middelen wilt gebruiken, u goedjonstig en gul te gemoet komt,
en, uit ganscher harte, uit vrijen wil en vol gemoed, u wil
schenken wat gij van hem zoekt af te eischen, af te persen,
af te dreigen.
Hier dient klaar gesproken : de katholieke Vlamingen,
bezorgd voor de toekomst der Vlaamsche beweging, bevreesd dat deze door gemis aan doorzicht bij de hooge geestelijkheid gansch in handen zou geraken van onze tegenstanders, met reden klagend dat het onderwijs van 't
Vlaamsch in de vrije gestichten niet op de hoogte was van
het staatsonderwijs, hadden zich bijna eenparig geschaard
rond het wetsvoorstel Coremans.
Ik zeg : bijna eenparig, want bij velen waren alle twijfels niet opgelost en over de doelmatigheid zelve van den
maatregel en over het gevaar dat hij opleverde tegen de kostbare vrijheid van onderwijs.
Het wetsvoorstel in zich zelf wil ik hier niet bespreken.
Maar indien eene andere, meer gunstige oplossing zich
in eens voordeed? Indien wat wij door geweld wilden bekomen, ons toegekend wend uit vrije vergunning, met voile
waardeering van de rechtmatigheid onzer eischen, van de
(x) Kunst- en Levensbeelden, blz. 167.
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gewichtigheid van ons streven, ja, van de heiligheid onzer
toewijding, zou het geene uitzinnigheid zijn de ons toegereikte hand te verstooten ? En zou dat niet mogen heeten :
onze eigen vlaamschgezindheid verloochenen ?
Klaarder nog moet ik spreken : de Voorzienigheid die
zoo lange jaren reeds waakt over de lotgevallen van ons
land, heeft op den eersten zetel van 't Katholieke Belgie een
man geplaatst, geeerd door geloovigen en ongeloovigen, gehuldigd om zijne kennis, zijne geestesbreedheid, zijn koen
begrijpen van de toestanden onzer eeuw. En deze man,
deze Waal, is nu de eerste om de gewichtigheid te vatten
der Vlaamsche eischen, de heiligheid der Vlaamsche zaak.
Voorkomend treedt hij ons te gemoet. Hij wil ons als wader
schenken wat wij als verstootelingen niet konden bekomen.
Maar niet verplicht wil hij handelen, neen, vrij en mild
zooals het een vorst, een kerkelijken vorst, betaamt.
Wat hij vooral van ons vraagt is ons vertrouwen en
onze liefde. In zijn eerst herderlijk schrijven heeft hij er op
gewezen dat geluk een uitvloeisel is der liefde en verklaard
dat hij ons aller geluk behartigde, omdat hij ons alien bemint. En nu, jegens het Vlaamsch gedeelte zijner kudde,
is dit het eerste bewijs dezer genegenheid.
Welk is op zulke edele bejegenis het eenig mogelijk
antwoord ? — Mii dunkt wat Mgr Lambrecht, zaliger
gedachtenis, eens in de straten van Gent van wege de werklieden werd toegeroepen : « Monseigneur, gij moogt ons
alles vragen ! » te meer dat er hier geen spraak is van
vragen, maar van krijgen. Ja, als Mgr Mercier, met edel
vertrouwen, zich wendt tot het Vlaamsch yolk en hem zijne
toelating vraagt om zijn geluk te bewerken, dan is maar
een antwoord mogelijk : vertrouwen lokt vertrouwen uit,
edelmoedigheid edelmoed, liefde wederliefde.
Monseigneur, gij moogt ons alles vragen !
Mocht sommigen dit alles voorkomen als de lichtgeloovige opgewondenheid eener vrouw, dan kan ik ter verdediging aan een roerend feit herinneren : Toen op den
dageraad der Verrijzenis, de apostelen en discipelen, in
vertwijfeling en wanhoop, ronddoolden en van geen uitkomen wisten, was het eene vrouwestem die hun toeriep dat
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zij moed en kracht moesten hervatten, dat het leven niet
dood was, dat de vreugd was verrezen ; — eene vrouw moest
hun de hoop op geluk en liefde boodschappen.
Is onze Aartsbisschop de Zaligmaker niet, toch komt
hij in zijnen naam : Apostolus 7esu Christi.
Als eene onsterfelijke eer zal ik het mij aanrekenen,
indien mijne stem de eerste is om hem, in naam van 't
Vlaamsche y olk, welkom te heeten, — de eerste om aan dat
y olk te verkonden dat de blijde dageraad eindelijk is aangebroken : de dageraad van 't opkomend leven en de verwinnende liefde.
M. E. BELPAIRE.
Antwerpen, 16 Juli 1906,
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APOLOGETIEK DER IMMANENTIE

Toen de eerwaarde beer Vianney den 9 n Februari 1818
in zijn nieuwe parochie Ars kwam, vond de heilige pastoor
daar veel zedelijke ellende. Onder andere waren er in het
plaatsje vele mannen, die zich schaamden hun Paschen te
houden (1). Zoo was het niet overal. Maar de minachting
van den godsdienst, die met de fransche omwenteling haar
grooten sabbat vierde, had het eerste keizerrijk als een geduchte macht overleefd, en de terugkeer van het koningschap had den boozen geest van onwetendheid, onverschilligheid en menschelijk opzicht niet verdreven.
Jean-Baptiste Henri Lacordaire ondervond het in de
jaren (1812-1819), die hij op het lyceum van Dijon doorbracht. De knaap, den 13 n Mei 1802 te Recey-sur-Ource
geboren, verloor op vierjarigen leeftijd zijn vader, Nicolas
Lacordaire, officier van gezondheid. Zijne moeder geraakte
daardoor met hare vier kinderen diep in de zorgen (2).
Doch de ziel van het kind kwam niets te kort, vooral niet
sedert zijne moeder zich omtrent 1809 metterwoon te Dijon
— rue 7eannin, 43 — had gevestigd, zoodat de jonge Lacordaire met een bewonderenswaardige onschuld en levendige
vroomheid op het lyceum kwam. Hij deed in 1814 nog
zijne eerste H. Communie. Doch de inademing van den
door het college waaienden tijdgeest tastte zijne ziel aan.

(1) J. Vianney. Le B. Cure d'Ars (1786-1859), 2 e ed. p. 34.
(2) Vgl. C. Fremont, Lacordaire a Recey. Dijon, 1902.
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Toen hij, in 1819, het college verliet, was zijn godsdienst
verwoest : dit getuigt hij zelf in het Testament, op Montalembert's bede van het laatste ziekbed aan Adriaan Seigneur,
een jeugdigen Dominikaan, gedicteerd.
Zonder geloof kwam Lacordaire in October 1822 te
Parijs .
Hij vond er, als schitterend pleiter, grooten roem.
Wat had dit ten slotte te beduiden ? Het beste deel ontbrak
aan zijne ziel. Zij hervond het door Gods genade. Lacordaire
begaf zich naar de Notre-Dame en verzoende zich door de
biecht met zijnen goddelijken Meester. In de laatste dagen
van Maart 1824 verheugde hij zijne moeder door het
bericht, dat hij zich bekeerd had. Zijn opperste begeeren
was voortaan, het rijk Gods uit te breiden. En daar de jonge
advokaat meende, dit doel niet beter te kunnen bereiken
dan door het priesterschap, verliet hij de wereld.
Lacordaire ontving den 22 September 1827 de heilige
priesterwijding. Deze was echter nog niet zijn laatste wensch.
Langzamerhand rijpte in hem ook het verlangen om kloosterling te zijn. Dit doel werd bereikt, toen hij den 9 April
1839 in de romeinsche Minerva het kleed van den H. Dominicus ontving, en een jaar later de kloostergelofte aflegde,
waaraan hij met voorbeeldigen ijver trouw bleef, tot hij den
21 November 1861, na veel arbeid, strijd en lijden in
Christus ontsliep. (1)
Het leven van dezen geloofsheld klinkt nog na. Zijn
eeuwfeest, voor vier jaren, riep in de parijsche Notre-Dame
alle echo's der eenmaal zegevierende geestdrift wakker. Wij
herinneren ons ook met vreugde den 13n November 1902,
toen het Sint Thomasgenootschal der Studenten van de Hoogeschool
te Leuven, in bescheidener kring maar met hartelijke liefde,
Lacordaire herdacht. (2)
(1) Daar zijn vele levensbeschrijvingen van Lacordaire
onder andere bezitten wij Chocarne, Le R. P. Lacordaire, sa vie
intime et religieuse ; Foisset, Vie du R. P. Lacordaire; Montalembert,
Le Pere Lacordaire. Eene zeer belangrijke opgave der literatuur
geeft J. Grater, P. Lacordaire, Zum Centenariuin seiner Geburt, in
de Schweiz. birchen-Zeitung, 1903.
(2) Vgl. Lacordaire herdacht. Leuven, Ch. Peeters, 1902.
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Die herdenking had mede haren grond in de blijvende
waarde van het werk, dat de welsprekende apologeet ons
door zijne geschriften vermaakt heeft.
De volgende studie beschouwt dit werk van eene enkele
zijde, door den titel boven deze bladzijden aangeduid.
* *

Apologetiek der immanentie beduidt verdediging van den
christelijken godsdienst op grond van bepaalde verhoudingen
tusschen dien godsdienst en den diepsten aanleg van 's menschen geestelijk en zedelijk wezen.
Oogenblikkelijk ziet iedereen, dat in deze bepaling de
woorden : christelijke godsdienst en bepaalde verhoudingen omschrij ving vragen.
Bedoelt men den christelijken godsdienst van Harnack
b. v. of van Pius X ? Inderdaad treffen wij niet enkel bij
katholieken, maar ook bij mannen, wier Christendom weinig
positief en zonder eigenlijke geloofswaarheden is, eene
apologetiek der immanentie aan. Zulk een man is Rudolf
Eucken, professor der wijsbegeerte to Jena en bekend als
verdediger eener ideale levensrichting. Volgens hem ontstaat
de godsdienst in den mensch door een geestesproces, dat
naar I of)- (geest) neologisch genoemd wordt. Het leven des
geestes namelijk ontvouwt zich in zijne verhouding tot zich
zelf, dat is tot de in eigen wezen tegenwoordige eeuwigheid
en oneindigheid. De godsdienst nu bevrijdt den mensch van
de kleinheid van zijn naturalistisch, tegen den geest gesteld
ik, en doet hem, bij het machtig verlangen naar waarachtig
geluk, innerlijke loutering en verheffing, het in de persoonlijkheid zich ontvouwende, alle menschelijk bestaan overtreffende intelligibile wezen en leven bereiken. Eucken leert,
dat hij hiermede en de essentie des Christendoms heeft
hergeven en den grond aangeduid, waarop het goed recht
en de hooge beteekenis van den godsdienst steunt.
Wij katholieken zien hier eene groote afwijking. Gaarne
onderschrijven wij de uitspraak : « Ein Trieb nach Unendlichkeit geht durch das menschliche Leben » (I) de door
(r) R. Eucken, Die W ahrheit der Religion (Igoi), S. 136.
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velen bewonderde wijsgeer staat echter geheel tegen ons,
als hij van zijn eigen beweringen verklaart : « Dies fiihrt
notwendig zu einer Annaherung an den Pantheismus ».
Wijders is Christus hem louter een mensch elke godsdtenstige vereering van Jezus wordt door hem verworpen.
Bij katholieke apologeten is de term : christelijke godsdienst, door den stelligen aard van het Katholicisme, dat zij
belijden en verdedigen, genoegzaam bepaald.
Aldus blijft nog de vraag grond van Welke bepaalde
verkoudingen tusschen Katholicisme en den diepsten aanleg
van 's menschen geestelijk en zedelijk wezen verdedigen zij
naar de immanentie-methode hunnen godsdienst ? De immanentie immers wil van 't subject uitgaan om den waren godsdienst te verantwoorden. In de menschelijke natuur, zegt
men, leeft en werkt het daar is een stel van krachten, een
dynamisme van begeeren en beminnen van verlangen naar
hooger, reiner, edeler leven en werken een zucht naar het
oneindige een uitzien tevens naar steun om dat hoogere te
bereiken. Laat dat dynamisme zich ontplooien, dat willen
doorwerken, de persoonlijkheid zich van binnen uit al verder
en verder ontwikkelen : langs dien weg zal de ziel, die nog
zonder geloof was, tot de erkentenis van God, tot de overtuiging van het onsterfelijke leven, tot de christelijke Openbaring en den katholieken godsdienst worden geleid. —
Deze methodeleer loochent niet dat Gods genade alleen de
oorzaak van het bovennatuurlijk geloof is zij wil enkel eene
theorie zijn van het psychologisch gebeuren, dat volgens
den gewonen weg, waarlangs God de zielen leidt, als eene
voorwaarde, eene conditio sine qua non is, om de beletselen
tegen de komst des Heeren te verwijderen. Evenmin als de
genade ontkennen onze apologeten der immanentie de
noodzakelijkheid, dat de bovennatuurlijke waarheden, om
door den mensch gekend te worden, middellijk of onmiddellijk door God moeten worden voorgesteld.
Hoewel nu sommige schrijvers hun voluntarisme, dat van
het willen en streven onzer natuur uitgaat, tegen wat zij het
intellectualisme noemen, dat is tegen de metaphysisch-historische studie van God en godsdienst, te scherp en eenzijdig
(1) R. Eucken, Die Wahrheit der Religion,

S. 188 en 433-439.
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hebben opgezet, kunnen we toch hunne beweringen, op zick
beschouwd, niet als onwaar verwerpen.
Wij verklaren ons. De natuur eischt niet het bovennatuurlijke ; geen mensch zou, alvorens hem de geopenbaarde
geloofsleer werd voorgesteld, ooit op het denkbeeld zelfs
maar van een enkel geloofsgeheim komen doch wanneer
de menschelijke natuur, in haren tegenwoordigen staat, den
katholieken godsdienst tegenover zich ziet, dan kan het
redelijk wezen, naar zijn diepste en edelste streven, met zijn
reinste en opperste vreugde, en nog meer misschien door
zijne vertrouwdheid met verg-ankelijkheid en smart, sterk
worden getroffen en aangetrokken als door eene hoogere
wereld, waar de natuur, om eene bekende uitspraak van
den Aquiner te bezigen, niet verwoest wordt maar gebracht
tot hoogere volkomenheid.
Op deze wijze, meenen vele nieuwere apologeten,
geraakt dan het heele zieledynamisme geleidelijker in een
toestand, die aan Gods onmisbare genade minder beletselen
stelt; het inwendige leven is minder verwijderd van de
groote wet : naar tie wactrheid gaau met geheel de ziel.
Sommigen doen deze apologetische gedachte, gelijk wij
weten, te uitsluitend gelden anderen hebben haar op eene,
met het geloof strijdige manier ontwikkeld. De gedachte
zelve vervalt hiermee niet. Daar is eene andere leemte.
Gedurende de laatste jaren werd er meer over immanentieapologetiek geschreven dan er immanentie-apologieen verschenen. Het zou reeds een stap voorwaarts zijn, wanneer
uit oude kerkleeraren, scholastieken en mystieken, uit de
geschriften van vroegere kerkverdedigers, als Savonorola,
Bourdaloue, Bossuet, Ravignan schoone bijdragen van wat
velen thans apologetiek der immanentie noemen, tot een
geordend geheel werden verzameld.
Als een proeve in deze richting is onze beschouwing
over pater Lacordaire bedoeld.
* *

Nergens bezigt Lacordaire, zoover wij het konden nagaan, het woord apologetiek der immanentie. Wij beginnen
dus terstond met de zaak.
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De kanselredenaar der Notre-Dame wordt een vernieuwer der apologetische methode geheeten, dewijl hij zijn
betoog voor de katholieke waarheid begint met eene beschouwing der Kerk, gelijk zij feitelijk is en leeft, als een gestadig
teeken der goddelijke werking en als eene getuigenis der
goddelijke Openbaring. Zulk eene beschouwing placht men
eerst to geven aan het einde der apologetische reeks (1).
Naar onze bescheiden meening is Lacordaire's methode
niet overgenomen door hen, die eene volledige apologie
hebben geschreven. Vernieuwing en verjeugdiging is er van
hem, en van den beroemden kardinaal Dechamps (I), veeleer
hierdoor over de apologetiek uitgegaan, dat het verheven
leven der Kerk, gelijk zij onder de volkeren was en is, overvloediger en dieper bestudeerd en in veel klaarder licht
werd geplaatst.
Nu leidde Lacordaire's geheele ontwikkelingsgang tot
eene vergelijking tusschen het Katholicisme en de ziel, beschouwd naar hare verlangens en nooden.
Toen hij in eene omgevingzonder dieperen godsdienstzin
en zonder eenigen ernst van wijsbegeerte tot ongeloof was
vervallen, bleven de hooge vragen van den godsdienst toch
zijn inwendig leven boeien. Voltaire en diens spot wekten
zijn weerzin. Als knaap had hij zich met vromen zin en
reine teederheid tot God en het Kruis gewend ; die sfeer
van godsdienst en reinheid herinnerde hem steeds aan verkwikking en vrede in zijn diepste wezen.
Nadenken toonde hem zijn innerlijke verlatenheid. Was
dit het bestaan ? Toen hij op een avond door de straten liep
van Dijon, kwelde deze vraag hem zoo, dat hij werktuiglijk
de handen naar den hemel hief, en daarna weenend zijn
gelaat bedekte. Hij schreef later over dien toestand : « Mon
grand tourment etait de ne pas trouver en moi la raison de
mon existence et de ne pas la reconnaitre en Dieu qui seul
a la raison de tout ce qui existe et qui, par consequent, est
(I) Vgl. Lacordaire, Conferences, t. I, p. 2o1 etc. Voor kardinaal Dechamps zie H. Saintrain, Vie du Card. Dechamls, p. 1220; 84-go. — Bellamy, La Theologie catholique au XIX' siecle (1904),
p. xLvi, zegt van bovengenoemde nieuwigheid : « une nouveautó
hardie ... qui n'êtait qu'un retour a saint Augustin ».

LACORDAIRE EN DE APOLOGETIEK DER IMMANENTIE

115

la fin derniere de tous les titres. ». (1) — Het bestaan was
hem ledig. (2)
Bij 's 'evens opgang kwam hij zoo te Parijs. De twintigjarige gevoelde er zich in een « gouffi-e ». Aanvankelijk
gaven de toej uichingen den welsprekenden j ongen advokaat
eenige afleiding. Welhaast gold menschelijke eer hem als
een « petite sotte ». (3) In zijn hart bleef de groote leegte, en
wanneer de dood hem nu en dan een vriend ontrukte, doorschouwde hij den afgrond van 's werelds iidelheid nog meer.
Eens vond Hippolyte Regnier, zeer verbaasd, Lacordaire
in Saint-Germain-des-Pres, leunend tegen een pilaar en in
overpeinzing verzonken. Nog omsluierde het vooroordeel
van den tijdgeest het dwalend verstand maar de jonge ziel,
vol ernstig en hooger streven, gevoelde zich -verwant met
den godsdienst.
Uit dit gezichtspunt van het geestelijke en zedelijke,
dus van het innerlijke, sloeg Lacordaire ook de buitenwereld
gade. Hij dacht na over de grondslagen en de verheffing
der menschelijke maatschappij.
Het metaphysisch-historische der godsdienstige waarheid hield zijnen geest bezig. Daarbij werd hem toen reeds
een beginsel zeker, dat later, na. de bekeering, zijne bespiegelingen leidde : l'esprit n'est rien ; it ny a de grand sous le soleil
que l'dme de l'homme. (4)
Wat verstond hij door l'dme?
Niet het uitsluitend afgetrokken rationeele, maar willen
en gevoelen, geheel het leven en streven van den mensch,
niet volgens blinde natuurdrift, doch in verband met de
redelijkheid, die het wezenskenmerk is onzer natuur. Zoo
kon hij zeggen : « Le sublime c'est le son que rend une
grande ame. » (5) Welnu, tot de menschelijke ziel wilde hij,
straks de vurige geloofsverdediger geworden, zich niet alleen
wenden, om gelijk de oude term luidde, op het gevoel te werken : zijn overtuiging was, dat ook de psychologische ontle(I) Lacordaire, Lettres inedites, p. Ioi.
(2) Lacordaire, Lettres d Theothile Foisset, II p. 268 .
(3) Lacordaire, Lettres inedites, p. 38.
(4) Lacordaire, Lettres inedites, p. 38.
(5) Zie Conf. XXI (ed. 'goo), p. 5 en XXVI p. 13o.
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ding rijkelijk kon bijdragen tot een degelijk apologetisch
materiaal.
Een citaat moge dit ophelderen.
In 1844 hield de redenaar eene conferentie, uitgegeven
met den titel : De la religion comme lassion et vertu de l'humanite.
Na te hebben ontwikkeld, hoe in den wijsgeer, de vrouw en
het y olk de behoefte aan God zich openbaart, vraagt hij naar
het : waarom ? Het antwoord luidt:
« Ah pourquoi ? c'est que votre Arne est plus grande que la
nature, c'est qu'elle est plus grande que l'humanite, c'est qu'elle
epuise en quelques quarts d'heure de vie tout le monde qui n'est
pas Dieu ; et, comme nine a horreur du vide, quand le vide se
fait en elle, quand un jour ou l'autre l'esprit du savant s'ennuie
de ramasser des coquillages pour en faire des systemes, quand
la femme se lasse d'infidelites, quand le peuple regarde ses bras
fletris dans un travail qui perit chaque jour, quand pour tous le
neant de l'univers est a l'etat palpable, quand l'ame enfin n'est
plus qu'un ocean sans eau, son hOte naturel y vient, et c'est
Dieu. Notre grandeur fait en nous le vide, et le vide nous donne
la faim de Dieu, de la meme maniere que, par le mouvement de
la vie, nos entrailles etant arrivees a ce meme sentiment que
nous appelons le vide, elles ont besoin d'un commerce positif et
efficace avec la nature, qui repare leur inanite. C'est le meme
phenomene, mais dans une region plus haute ; et, en definitive,
de meme que nous communiquons avec la nature et l'humanite
par la faim et par la soif, de meme nous communiquons avec
Dieu par une faim et une soif sacrees ».
Deze regels zouden de gedachte van Lacordaire te
onvolledig aanduiden, wanneer wij er niet naast plaatsen
wat in dezelfde rede een weinig verder volgt.
rentends tous les jours des gens qui disent : Si la religion
est si manifeste et si bien etablie, pourquoi ne suis-je pas religieux ? Pourquoi ne vois-je pas la verite et la religion ? Ecoutez
la reponse : Vous n'etes pas religieux par la meme raison que
vous n'etes pas chaste ; vous n'etes pas chaste, parce que la
chastete est une vertu, et vous n'etes pas religieux, parce que la
religion est une vertu. Vous imaginez-vous que la religion soit
une science qu'on apprend et qu'on exerce comme les mathematiques ? Ehl Messieurs, si la religion n'etait qu'une science, ii
suffirait pour etre religieux d'avoir dans sa chambre un tableau
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noir et un morceau de craie blanche pour barbouiller des equations alg-ebriques. La religion, it est vrai, est une equation a resoudre, mais une equation entre l'homme et Dieu, entre la misere
et la richesse, entre les tenebres et la lumiere, entre la saintete
et la corruption, entre le fini et l'infini, entre le neant et l'étre
absolu. Et cette equation terrible, on ne la resout pas avec
l'esprit ; on ne la resout qu'avec la vertu, non pas meme avec la
vertu qui fait les sages et les heros du monde, mais avec la vertu.
de Dieu, acceptee de nous, fruit de notre coeur et du sien, incomprehensible hymenee qui est sous vos yeux, qui vous parle, et
que vous n'entendez pas dans l'inexprimable recherche qu'il fait
de vous, parce que vous etes arretes par une terrible faiblesse
d'esprit, faiblesse de cceur, faiblesse de sens. »
Het is bekend dat Lacordaire bij voorkeur de uitwerkingen van het Katholicisme verheerlijkt heeft ; toch is zijn
apologie zoo vervuld van de harmonieen tusschen den katholieken godsdienst en het streven naar het edelste en het
reinste, dat zijne geschriften vol vruchtbare kiemen schijnen
voor de immanentie-zijde der verdediging van het katholiek
geloof.
Wij gaven een paar citaten. Uit eenige bijzonderheden
zal onze bewering nader blijken.
In een conferentie van 1836 Des moyens d'acquerir la foi,
stelt de redenaar het volgende beginsel :
« L'arnour naturel nous attache au monde cree, l'amour
divin nous porte vers le monde incree : le premier nous eloigne
de la foi, le second nous y pousse, méme lorsqu'il n'est encore
qu'imparfait et a Petat de ftressentiment ou de desis.»
Vroeger reeds, en wel in de allereerste conferentie van
Notre-Dame (1835), was deze levensvoorwaarde dier « goddelijke liefde aangewezen in het « mensch-zijn naar den.
geest », tegenover het « mensch-zijn der zinnen ». De geestelijke mensch verlangt naar vastheid en licht aangaande de
groote waarheden, die hem door de levensraadselen leiden.
Ziet, daar verschijnt hem de katholieke Kerk met Naar onfeilbaarheidsleer. Waarom is er in die leer iets bijzonder
eenvoudigs en als de aanbieding van lets onmisbaars? De
menschelijke ziel haakt naar het herstel hares veshoudingen met
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de waarheid (I). Bovendien spreekt de katholieke leer op eene
bijzondere wijze tot het gevoelsleven der ziel : zij vervult de
ledigheid uws harten (2). Diep doordrongen van de onmacht
der « wijsgeeren » tegenover het lijden, doet de met een beproefde wereld begane priester zijne toehoorders en lezers
dikwerf krachtig gevoelen, hoeveel hooger dan het rationalisme het Katholicisme tegenover het gemoedsleven staat,
en hij besluit zijne verhandelingen van 1843, Over de werkingen der katholieke leer op den geest, aldus, bijna als een
zegekreet :
« 0 philosophes, qui revendiquez la suprematie de la raison
humaine sur la raison catholique, sont vos enfants ? Oix sont
les larmes sechees, les confessions entendues, les ameliorations
d'existence, les consolations sorties de vous ? »
Een welsprekend beroep op het edelste streven van
het menschelijk willen en beminnen waren zeker de
conferenties van 1844, geheel gewijd aan de werkingen der
katholieke leer op wat Lacordaire l'dme noemt (3). Tusschen
alle kronkelgangen der eerzucht en ondanks allen geweldigen trots der elkander benijdende en bestokende strevers
vindt de geloofsprediker den rechten weg naar dat dieper
en beter deel onzer natuur, waar een geheime eerbied voor
nederigheid samenwoont met een onuitgesproken verlangen
naar vrede. Daar vraagt hij toegang voor de katholieke leer
der nederigheid, in naam harer stille harmonieen met die
verborgenheden des harten. Treffend sprak deze apologie
der harmonieen ook in twee verdere voordrachten over de
katholieke leer en de zuiverheid. Den beroemden redenaar
zou men wel een profeet der zuiverheid mogen noemen :
zoo bezield sprak hij immer over de reinheid des harten.
Daar is een brief van een parijsch student, die hem in
Maart 185o over dit onderwerp hoorde. « Tous les jeunes
gens zegt de brief — etaient en proie a la plus grande
emotion j'ai ete tellement electrisó et enfievre que je n'ai
pas travaille le reste de la journ6e » (4). Zoodanige
(1) Conf. III. 1835.
(2) Conf. VIII. 1836.
(3) Zie boven blz. 1x5.
(4) H. Dabot, Lettres (1848-1854).
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gemoedsbewegingen zijn vaak weidra geeffend. De apologetische strekking ging verder. Daar is namelijk in de
menschelijke ziel een grond van ontzag en liefde voor het
maagdelijke, het onschuldige, het reine. Zoo dikwerf het
aangrijpende woord van Lacordaire over Parijs en Frankrijk klonk, trilden die eerbied en die liefde in de harten.
De heerlijkheden der reinheid en het sombere van den val
herrezen in onvergetelijke beelden, en de stem des zieners
stortte leven van vereering en rouw zelfs in het dor
gebeente der verouderde zinnelijkheid. Dan zweeg het
lasteren van God en godsdienst in het indifferentisme
kwam geestdrift voor de Kerk als een pleidooi sprak de
verwantschap tusschen het katholieke reinheidsideaal en de
onsterfelijke bekoorlijkheid van het kuische in de menschelijke ziel.
Een hooge adeldom omluistert de conferenties van
1846 : Over Jezus Christus. De tijd is voorbij, dat de geniale
priester, die zoo voorbeeldig uit het geloof dacht en Ieefde,
van naturalisme beschuldigd werd, zonder meer ophelderingen en verklaringen kunnen wij daarom de overtuiging
uitspreken, dat die van aanbidding en liefde voor den
Godmensch doordrongen betoogen hun apologetische
kracht gedeeltelijk hieraan to danken hadden, dat Christus,
het levende beeld van goddelijke Wijsheid, Liefde en
Schoonheid, met zooveel psychologisch inzicht werd nader
gebracht tot den geheelen mensch, dat is tot het innerlijk
leven met zijne diepe ervaringen van menschelijke onmacht, van leed en ellende, van geestdrift en liefde in de
geestelijke orde. Lees b. v. de schets onzer menschelijke
liefde, beginnende met de woorden : A jeine la fieur du
sentiment loint-elle en nous (1), of de teekening van de verarming der volksziel door het ongeloof : Le pulle avait un
Dieu dans le ciel, etc. (2). In de conferentie over het bestaan
van God is op merkwaardige wijze de nadrukkelijk uitgesproken gedachte ontwikkeld, hoe het stoffelijk heelal
twee gevoelens, bewondering en medelijden verwekt, en in
(1) Conf. xxxix (18 46), De l' etablissement du regne deJesus-Christ.
(2) Conf. xi. (1846), De la lerlituite et die trogrés du rigne de
Jesus-Christ.
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deze taal van zijnen Schepper getuigt terwijl tegelijkertijd
waarheid, rechtvaardigheid en maatschappelijk leven om
de Godheid roepen (I). Hoe schoon is later de zielkundige
beschouwing over de liefde, door het Goede ontstoken, en
eerst in God haar waar en waardig voorwerp vindend
wijders de zegevierende verheerlijking des Christend.oms,
samengevat in den uitroep : « Qui peut nier cet elargissement
du CCeU7 de l'homme dans le christianisme ? » (2)
Tot het einde toe zien wij dezelfde methode : de verdediging der katholieke waarheid ook van het standpunt der
verhoudingen van het Katholicisme tot de menschelijke ziel,
die haren aanleg en nooden zoowel in het leven der enkelen
als in dat van gezin en maatschappij openbaart. Lezers,
die daartoe eenige rustige uren kunnen en willen vinden,
zullen er zich van overtuigen door de studie van de laatste
conferentienreeks van Notre-Dame, (3) en niet minder van
de zes conferenties van Toulouse, in 1854, over de christelijke zedeleer, waar de redenaar zich op de ziel zijner
toehoorders beroept, onder andere door deze woorden : « le
meme instinct qui vous fait aimer la vertu vous fait croire
qu'elle n'est pas sterile, mais qu'elle contient le germe d'une
transfiguration qui commence en nous des ici-bas, et nous
presage, par des signes avant-coureurs son couronnement
au dela de la vie ». (4)
Meermalen vinden wij het beginsel en de toepassing
der door ons besproken apologetiek ook in de Conferences van
Nancy terug, die naar de onmiddellijke opteekeningen van
verscheidene toehoorders, doch eerst lang na Lacordaire's
dood in het licht kwamen. (5) Ja, bewust of onbewust, ik
weet het niet, heeft de onvermoeide geloofskampioen ook
zijn Vie de saint Dominique en zijne Mélanges eene eigenaardige
apologetische bekoorlijkheid geschonken door het christelijk
(I) Conf. xLv (1848).
(2) Conf. L (1848), De rhomme en taut qu' Rye moral.
(3) Conf. 1851, De l' economie providentielle de la reparation.
(4)Conf. IV, De ce que Peut la vie morale pour conduire l'homme
sa fin.
(5) Conferences prechees a Nancy en 1842 et 1843, twee
deelen. Paris, Poussielgue, 190o. Zie b. v. t. I. 79-84 t. II.
p. 127-128; 183 ; 196-197 ; 261.
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godsdienstig leven, in vele intieme en schoone uitingen, te
doen spreken tot het naar waarheid en schoonheid, naar
goedheid en vrede dorstende hart; tot geheel de ziel, voor
het oneindige geschapen. Als voorbeeld zou ik hier de
schildering der Campagna Romana willen aanhalen; (I) of
zoo menige bladzijde uit de schoone verhandelingen, als
Lettres a un jeune homme seer la vie ehritienne in de eenzaamheid
van Soreze bij den laten avondgloed (1858) zoo morgenfrisch
geschreven het schijnt mij echter raadzamer, de vrijheid,
mij door de lezers voor eene wat ruime aanhaling toegestaan, hier te doen dienen cam niet enkel wat ik reeds aangaande Lacordaire's methode zeide, doch tevens wat daar
over nog moet worden uiteengezet, veel gemakkelijker dan
met lange redeneeringen duidelij k te makcn.
In de een-en-zestigste conferentie : Over de beproeving,
spreekt de redenaar aldus :
Reste un autre element de la vie humaine, par oil vous
acheverez de voir pourquoi la nature a besoin de la grace, meme
dans les operations de la nature. L'homme n'avant recu qu'une
fin, qui est Dieu, cette vocation infinie a necessairement crease
en lui un abime que Dieu seul pent combler. Et plus Dieu s'est
approche de lui, plus it a verse dans son ame, an moyen de la
grace, les premices et les arrhes d'une pleine possession, plus
aussi l'abime que contient l'homme, et qui est l'homme meme,

s'est ineffablement agrandi. En vain la nature v jette son immensite, elle y cause tout au plus l'illusion dune pierre qui tombe
dans un gouffre ; le gouffre la recoit, tressaille et subsiste. Ainsi
l'homme une fois appele et visite de Dieu, encore qu'il le meconnaisse et l'oublie, demeure triste et beant, victime d'un mat
dont it ne sait pas la source, et qu'il a nomme la melancolie.
Des anciens l'ont connue, et Virgile Pa divinement exprimee
dans ce vers qu'aucune langue ne traduira jamais :
Sunt lacrymee rerum, et mentem mortalia tangunt.
Cependant it s'en faut bien que ce mysterieux poison eat produit
dans leur Arne l'effet produit dans la nOtre. L'antiquite
n'avait pas vu Dieu, elle n'avait pas oui l'Evangile, ni parle a la
Croix la nature lui etait plus grande et plus profonde qu'd nous.
Mais nous, chretiens, baptises, nourris du sang d'un Dieu, spec-

(I) Lacordaire,

cEuvres (ed. Poussielgue), t IX. p. 17-18.
9

122 LACORDAIRE EN DE APOLOGETIEK DER IMMANENTIE

tateurs de sa mort dans une vie qui n'a phis cesse, it nous est
venu en fame des tourments que nous ne pouvons pas definir
a nous mémes qui les ressentons. A peine dix-huit printemps
ont-ils apanoui nos annees, que nous souffrons des desirs qui
n'ont pour objet ni la chair, ni ramour, ni la gloire, ni rien qui
ait une forme ou un nom. Errant dans les secrets des solitudes
ou dans les splendides carrefours des villes celebres, le jeune
homme se sent oppresse d'aspirations sans but s'eloigne des
realites de la vie comme d'une prison oil son cceur etouffe
demande a tout ce qui est vague et incertain, aux nuages du
soir. aux vents de l'automne, aux feuilles tombees des bois, une
impression qui le remplisse en le navrant. Mais c'est en vain :
les nuages passent, les vents se taisent, les feuilles se decolorent
et se dessechent sans lui dire pourqui ii souffre, sans mieux
suffire a son Arne que les larmes d'une mere et les tendresses
d'une sceur. 0 mon dine, dirait le prophete, lourquoi es-tu triste et
jbourquoi to troubles-tu? EsHre en Dieu! C'est Dieu, en effet, c'est
l'infini qui se remue dans nos cceurs de vingt ans touches par le
Christ, mais qui se sont eloignes de lui par megarde, et en qui
l'onction divine, n'obtenant plus son effet surnaturel, souleve
neanmoins les Hots qu'elle devait apaiser. Jusqu'en nos jours
déjà blanchis, it nous revient de ces secousses d'autrefois, de ces
apparitions melancoliques que les anciens croyaient un apanage
du genie, et dont ils ont dit : Non est magnum ingeniumn sine mnelancolia. L'ame faiblissant par intervalles, se retourne douloureusement sur elle-méme, elle redescend aux rivages de sa jeunesse
pour y rechercher ses larmes, et ne pouvant plus pleurer comme
alors, elle se nourrit un moment de leur amer et joyeux souvenir.
Tel est l'homme, grand par sa predestination, inferieur par
sa nature. D'oii vient que si la nature demeure seule en lui, elle
ne suffit pas plus a lui donner le bonheur qu'a lui Bonner toute
la verite et toute la vertu dont ii a besoin? Cette singuliere situation n'a pas dependu d'un caprice de Dieu; elle tient a l'essence
même des choses, et s'explique par un mot três-court: l'homme
ne peut pas 'etre infini, et cependant it est appele a jouir de
l'infini )).
Ziedaar teekenachtige woorden.
De mensch in zijne verhouding tot het oneindige kan
worden beschouwd.Ten eerste,afgezien van elke openbaring
en verheffing tot eene bovennatuurlijke orde, louter als
redelijk wezen, dat een niet eindig onvergankelijk goed, en
dus bij eenig nadenken ook de ijdelheid en het onbevredi-
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gende der tijdelijke dingen, zal beseffen en gevoelen. In de
tweede plaats, door het licht der openbaring, als een uit zijn
oorspronkelijken staat vervallen wezen, vol innerlijken tweestrijd en verbroken harmonic. Vervolgens, als Christen, eens
gezegend door den Christus, maar levende in vergetelheid
en ontrouw aan het Kruis . Eindelijk, als zulk een Christen,
opgevoed, strevend, genietend, lijdend in een bepaalde
omgeving en machtig beInvloed door tijdgeest en sterk
aantastend spreken der maatschappij. De vier beschouwingswijzen zijn duidelijk to onderscheiden bij Lacordaire
de vierde, waarin de derde gewijzigd besloten ligt, is de
heerschende.
NATie b. v. erkent in bovenstaande aanhaling, in die jonge
harten niet het gevoel van ledigheid en een zucht naar
eenzaamheid wie erkent in dien weemoed, overstroomende
tot milancolie, niet eene stemming, verstaan en versterkt
door Chateaubriand ? (1) Atala en Rene, gelouterd door zijn
Genie du christianisme overleefden nog de Martyrs. En wel
klonk een geheimzinnige droefenis uit het ballingslied :
Combien j'ai douce souverance
Du joli lieu de ma naissance !
Ma sceur, qu'ils etaient beaux, les jours
De France !
0 mon pays, sois mes amours
Touj ours !
De redenaar van Notre-Dame was een jongeling, toen
Lamartine Les Premieres Meditations (1820) aanhief, en wij
weten, dat de bewonderde zanger zich een dichter gaarne
voorstelde : « sous la forme d'un beau jeune homme qui
aime, qui reve, qui pleure, en attendant la vie active. » (2)
Daar was een zieleschemering. Door somberheid, opwalmend uit ongodsdienstige, onzedelijke boeken en gesprekken, sprankte licht van vroomreine harten, van maagdelijk
geloofsleven, dat bij de verschrikkingen en godslasteringen
(r) Tot billijker beoordeeling van Chateaubriand zie Georges
Bertrin, Sainte-Beuve et Chateaubriand (1906).
(2) Lamartine, Meditations, Preface; vgl. ook Dr Schaepman,
Menschen en Boeken, II : De jeugd van Chs de Montalembert.
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niet had ondergegaan.Busken Huet in zijn schets van Lamartine herinnert, dat deze dichter eindig en oneindig dooreenmengt, eene richting, waarvan geloovige katholieken het
dubbel gevaar van pantheIsme en zondevergulding moeten
d.uchten, nochtans mogen wij niet voorbijzien, dat die spiritualistische zin en het verlangen naar hoogere waarheid en
naar den Oneindige vaak aan eene heerlijke gedaanteverwisseling, aan eene innerlijke transfiguratie door Gods genade
voorafging, en dat het woord des geloofs niet was de stem
eens roependen in de woestijn van het materialisme (I).
Bij velen, gelijk wij het sedert den grooten Pinksterdag van Jeruzalem telkens zagen, ging de godsdienstige
strooming niet naar een vast katholiek leven door. In
hetzelfde jaar, dat duizenden de boven aangehaalde woorden met gretige ooren opvingen, was Victor Hugo daarvan
een treurig bewijs. De dichter der Odes et Ballades, die
Frankrijk's godsdienstige herleving had toegejuicht, die
Lamartine toeriep, dat hij met dezen broederlijk voor
dezelfde altaren en haardsteden Wilde strijden, die bij een
kruisbeeld zoo treffend schreef : Vous qui passez, venez a Loci,
car it demure; deze zanger begon in 185o zijn meer dan
dertigjarigen oorlog tegen het Katholicisme (2). Voegen wij
bier terstond nog bij, dat de nuance, waarmede Lacordaire
het hoogere streven zag samengaan, allengs zelfs bij de
trouwste katholieken verbleekte en wegstierf. Dit betreft
intusschen alleen den tijdelijken vorm der gesteltenis, en
van de zijde des redenaars het inkleeden der gedachten.
De grond voor de methode, die wij met een modern
woord die der immanentie noemden, blijft.
De positieve formule daarvan was door het geloof
(1) Bautain, Quelques rOexions, p. 23, bij G. Ledos, Lacordaire,
p. 115.
(2) V. Hugo, Odes et Ballades (1824), Preface : «La societê
telle que l'avait faite la Revolution, a eu sa litterature hideuse
et inepte comme elle. Cette litterature et cette societe sont
mortes ensemble et ne revivront plus. L'ordre renait de toutes
parts dans les institutions renalt egalement dans les lettres.
La religion consacre la libêrtê : nous avons des citoyens. La
foi epure l'imagination : nous avons des poetes. La vêritê
revient partout, dans les mceurs, dans les lois, dans les arts D .
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reeds lang neergeschreven in de Beliidenissen van den
H. Augustinus, de negatieve ontwelt altijd door ook aan
ongeloovige harten :
Car ni le pur parfum des roses sur le sable
Ni la douceur du vent, ni la beaute du ciel,
N'apaise mon desir avide et miserable
Que tout ne soit pas vain dans le temps kernel (I).

Daar Lacordaire, sedert 1838, een bewonderaar en
volgeling was der thornistische leer (2), hield hij zich verre
a
van de dw
lingen, 1.vaartoe im mnn enti e-apoloe-etiek somtijds te zeer nadert, wanneer zij lijnen volgt van wijsgeerige
stelsels, die tegen positief Christendom en Katholicisme
indruischen.
Bovendien had de louter objectieve beteekenis en de
ontologische waarde van den katholieken godsdienst dezen
man van groote « actie », zoodra hij zijn blik weer naar het
geloofslicht keerde, bijzonder geboeid. Zijne godsdienstige
overtuiging, aan den leant der rede, was vooral gevormd
door de historische en sociale klaarblijieelilkheid des Christendoms (3). Hoog hief hij den standaard der feiten, en nooit
hield hij op de katholieke Kerk aan te wijzen als het levende
feit, waardoor God spreekt tot de wereld (4). Nergens
verwerpt hij de « traditioneele » apologetische wetenschap,
wat den bewijsinhoud betreft. Nieuw was zijne verdedigingswijze hoofdzakelijk door het samentrekken zijner
beste krachten op dit eene punt : aan het innerlijk streven
en de nooden van zijnen tijd de levende Kerk Gods te
toonen als eerie van God komende verheffing en redding.
Extrinsieke en intrinsieke bewijzen wist hij tot dat doel in
(1) Henri de Regnier, La Sandale ailie (Igo6).
(2) Zie vooral Lacordaire, Discours tour la translation du chef
de Saint Thomas d'Aquin.
(3) Vgl. G. Ledos, Lacordaire, p. 25-27, en Lacordaire,
Considerations sur le systime de M. de la Mennais, chap. x.
(4) Zie Conferences, t. I. p. 201-203 conf. Ix en XLI, beide
aan het einde Conferences lrichees a Nancy, t. I. p. roo-ior.
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zulk een schoon geheel te verbonden, als men b. v. bewondert in de Conferenties van het jaar 1846 over Jezus-Christus.
Wat Lacordaire derhalve als apologeet van immanentie
ons naliet, is geen verloochening, maar eene ontwikkeling
en nieuwe toepassing van erkende apologetische beginselen.
Omtrent de waarde en het gehalte van die apologetische
nalatenschap zijn de meeningen nog niet tot 6enstemmigheid gebracht. Allen erkennen, dat de geschriften van den
redenaar niets dan een flauw beeld zijn dier weergalooze
welsprekendheid, waaraan de zegepraal als onafscheidelijk
verbonden was (I). Doch lees nu eens Des Amorie van der
Hoeven, die zoo aandoenlijk verhaalt, wat er omging in
zijne ziel, toen hij in 1858 de twee eerste Deelen las der
Conferences de Notre-Dame de Paris. « En zie schrijft hij —
ik las, eerst onverschillig, weldra met aandacht, met warme
belangstelling, eindelijk met diepe ontroering. 0 God, Gij
hadt mij weder aangegrepen, er was geen ontwijken aan,
de Heer Jezus stond voor mij en vroeg : hoelang zult gij
tegen Mij zijn ? Niet langer, Heer, niet langer, heb deernis
met mij ! En mijn overkropt gemoed gaf zich lucht in een
vloed van tranen.... Thans, in Lacordaire's Conferences,
verscheen mij het katholicisme in een zoo schoon en
verheven licht, dat ik dadelijk inzag er vroeger niets van
begrepen te hebben » (2).
Hij, die deze getuigenis geeft, kende van Pater
Lacordaire hoogstens den naam. Hij beschouwde, toen hij
de schoone levensherinnering te boek stelde, den beroemden conferencier niet als een « diepzinnig denker » hij
geloofde niet, dat de lezing der Conferences vele protestantsche godgeleerden tot Rome terugbrengen zoude
tegen de bewijsvoering, meende hij, valt somtijds veel in te
brengen hij zou het werk niet in de eerste plaats aanraden aan den protestant die met katholicisme bekend
wilde worden het was hem duidelijk, dat Lacordaire
(1) Lacordaire zelf schreef in de Voorrede zijner Conferences :
« Mes paroles arriveront au lecteur froides et decolothes ».
(2) H. A. Des Amorie van der Hoeven, Mijn terugkeer tot de
Kerk van Christus. (Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1871),
bi. 18-2o.
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« steeds een Katholiek en Fransch publiek heeft voor
oogen gehad ».
En in weerwil aller tekortkomingen is Lacordaire voor
Des Amorie u de Godsgezant n geweest. Toen de Conferences in druk verschenen, gaf de schrijver ze den wensch
mee, dat deze door den wind weggevoerde dorre bladeren
nog tot een legerstede mochten verstrekken aan een arme,
dien de Voorzienigheid in den hoogen hemel niet vergeet.
Des Amorie vervolgt :
« Ik was die arme, die eindelijk tot het besef zijner
arrnoede gekomen was. Want terwijl mijne godsdienstige overdenkingen van vroeger tot niets geleid hadden dan tot een
hoogere waardeering van het Christendom als een buiten mij
staande zaak, en wel mijn verstand hadden verlicht maar niet
mijn hart getroffen, werd ik nu gedrukt door den last mijner
zonden en zag met afschuw terug op mijn verloopen leven. 1k
haakte naar verzoening met God, en ik meende waarlijk bereid
te zijn tot verbreking van alle banden die mij gekluisterd
hielden aan het kwade. Geen offer scheen mij te zwaar, geen
boetedoening te streng. Als een geheel nieuw mensch moest ik
een nieuw leven aanvangen, een leven van vlekkelooze reinheid
en heiligheid » (I).
Overpeilen van denkdiepten en natwisten over wat een
geniaal man niet geweest is, zou hier weinig batens Liever
stellen wij de vraag : welk doel wezen de omstandigheden
den apologetischen redenaar aan ? wat wilde hij, zijn tijd en
zijn toehoorders kennende, bereiken ? De Voorrede der Conferenties van Notre-Dame geeft op beide vragen een antwoord, dat bij den schrijver zelfkennis en heldere doelbewustheid toont. Hij spreekt in een land « ou l'erreur est plus
hardie que savante et profonde ». Ik heb getracht, zegt hij,
daar over goddelijke dingen te spreken « dans une langue qui
alldt au cceur de nos contemporains ». Hij wilde noch eigenlijke dogmatiek geven noch zuivere controverse, hij wilde licht
doen schijnen, dat zwakke, teerbeminde zielen verdragen
konden, en zoo, in afwachting dat het graan bij anderen tot
rijpheid zou komen, eene voorbereiding tot het geloof.
I; H. A. Des Amorie van der Hoeven, Mijn terugkeer tot de

Kerk van Christus, bl.

20-21.
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De Christus en zijn Evangelie waren in vergetelheid ;
het Cristendom was in minachting. Een voltairiaansche spot
volgde de jongeren, bij wie het geloof aan den Heiland der
wereld en het vertrouwen op den Gekruiste voortleefde of
ontwaakte. Over die wereld moest de heerlijkheid Gods
weder opgaan ! Wat gesmaad werd door haters ; versmaad
door onverschilligen ; met schroom aanbeden door zwakken,
doch moedig beleden door een schare vol jeugdig vuur, —
het groote Mysterie van Golgotha moest in alle schoonheid
verschijnen aan de wereld, en haar licht en sterkte, haar heil
worden. Brandend van apostolischen ijver, diep bewogen
door de geestelijke armoede zooveler tijdgenooten, beheerscht door die heilige liefde tot den goddelijken Meester,
waarvan de opgetogenheid uit de diepte van gebed, deemoed
en boete tot onbegrensde toewijding omhoogsteeg,— als een
profeet voor dat Frankrijk zijner dagen verscheen Lacordaire,
hij, zelf door Christus' genade getrokken uit de duisternissen
en dwalingen der wereld en nu niet zijn vertrouwen stellend
in de overtuigingswoorden van menschelijke wijsheid, maar
alles voor alien wordend ; met de denkenden meedenkend
en met die geestdriftigen medevoelend, al wat er waars en
goeds was in hunne ziel; trillend als een Tier onder den
machtigen ademtocht van zijn tijd, maar door den innerlijken geest van zijn geloof en aanbidding voor die geboeide
menigte van velerlei gedachte en stemming, altijd weer
overgaande en uitklinkende in een hooger lied, dat aantrok
naar Christus en naar evangelisch leven.
Zeer ernstige tijdgenooten en het rustig oordeel der
hedendaagsche kritiek zeggen ons, dat deze burger der toekomstige tijden (I) zijn doel helder gezien en juist getroffen
heeft (2). Om deze bewering in een feit zichtbaar to maken(I) Lacordaire, Conferences, t. II, p. 355, besluit de redenaar
zijne Conferentie aldus : « Je suis citoyen des temps a venir.
(2) Ozanam, Lettre a M. Dufieux, 185o; Henri Perreyve, Biographies et panegyriques, p. 78-79 ; J. Bellamy, La Theologie cath. au
X1Xe siècle, 1 904, p. 23; L. Rouzic, La Jeunesse Catholique Franfaise au XIXe siècle, 1904, Chap. V; Maurice Eble, Les ecoles cath.
d'economie et sociale en France, 1905, p. 48-53 ; Wilfrid Ward,
W. G. Ward and the catholic revival, 189 3, p. 105-109 en p. 432. --
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laat ik hier het woord aan een getuige, die velen gaarne
zullen hooren.
Ernest Hello verhaalt :
« Dans ma profonde et monstrueuse ignorance, j'associais,
je m'en souviens. la pensêe du christianisme a la pensee de
l'ennui... Je croyais que la beaute, remotion, la puissance, l'ardeur, la jeunesse, la force, faction, l'amour, je croyais que toutes
ces choses etaient les negations vivantes et brAlantes du christianisme. Je croyais que le christianisme etait la pierre d'un
tombeau, posee sur la tete de l'homme ... et qu'un chretien etait
une brute dressee, le dimanche, vers midi, a aller dans une
eglise pendant une demi-heure. »
Hij wijzigde die meening door het hooren van Lacordaire, en schreef dankbaar : « 3-e suis alle, un jour, a ha dans
sa cellule; je lui ai dit « Mon Pare, je vous remercie. » .7e lui envoie encore aujourd'hui, de l'autre ate de la tombe, la meme parole :
« Mon Pare, je vous remercie ! » (1) »

Wij hebben in deze bladzijden alleen getracht Lacordaire als apologeet to schetsen, en dan nog maar onder een
enkel opzicht, reeds door het opschrift van dit artikel aangeduid.
Binnen deze ons zelven gestelde grens gelde ook ons
slotwoord.
Vues _prises du deltors — noemde E. Hello later, een
diepzinnig schrijver geworden, de theorieen van zijnen
eersten leidsman naar de hoogten des Christendoms. Wij
zullen, gelijk wij boven reeds verklaarden, de glorie en de
ware verdiensten van den genialen wegbereider, wij zullen
Nog onlangs schreef Lucien Roure, S. J. in Etudes (20 Mei Igo6),
P . 448:« Quand Lacordaire montra a sa generation la splendeur de 1'Evangile et la trancendante beaute de Jesus-Christ,
l'enthousiasme de la jeunesse lui rêpondit qu'il avait touché
juste.
(1) Vgl. het wel wat overdreven geschrift van Joseph Serre
Ernest Hello (edit. nouvelle),p. 23-25.
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wat Franz Xaver Kraus Lacordaire's « machtige Intelligenz »
genoemd heeft, niet in een zuivere weegschaal pogen of
te weg-en ; dit echter moet, naar de meening ook van
strengere beoordeelaars, onbewimpeld worden erkend, dat
het leven der ziel, in hare eenzaamheid, in het huisgezin,
in de maatschappij ; dat hare armoede en ellende, wanneer
zij buiten God en den Christus is ; dat de in het Kruis en
in de goddelijke Genade verborgen rijkdommen, verheffingen en vertroostingen door den welsprekenden leeraar
van Notre-Dame zijn gepredikt met waarachtig psychologisch inzicht en met de gedachten van een man, die gef
stadig 's Heeren woord heeft overwogen en die beschouwend gewaakt heeft in de tegenwoordigheid van zijnen God.
Lacordaire's krachtigste levensjaren doen denken aan
een epos. Hij was meer apostel dan leeraar, en schrijver
was hij niet in de eerste plaats.
Toch is uit zijde geschriften velen een licht opgegttan.
Een schoone zijde dier geschriften is de psychologische
behandeling der apologie.
Wij erkennen den verkondiger van een hooger leven,
die met zacht geweld de wereld van zijn tijd dwong in zich
zelf te gaan. Hij voerde de zielen naar het heiligdom van
den katholieken godsdienst, en noopte alien, die nog terugweken voor het altaar, ten minste van den drempel een blik
te werpen op het aanbiddelijke Mysterie, en als hoogste
levenswijsheid de worden te bewaren in hun hart : « 0
vous donc tous, fils de ce siecle tourmente et cherchant des
causes a son salut, ne vous meprenez pas : it n'y a de salut
qu'en Jesus-Christ mort pour nous ; qu'en sa croix ».
P. J. V. DE GROOT, ORD. PRIED.

Amsterdam, 29 Juni, 1906.
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IETS OVER RHYTHMS EN POE= (1)

Eene school met bepaalde strekking, en die alle
andere uitsloot, hebben de modernen niet gevormd.
Daarom ook is het gebeurd dat, na eenigen tijd van stormend samenoploopen tegen een toestand van dingen, de
vele krachten als van zelf door haar eigen inertie-moment,
cr
elkander van zich heen hebben verdron,rb en in teenovergestelde richtingen soms, elk ook naar de magneet die haar
aantrok.
Slechts eerie zaak was alien gemeen geweest eene
drift had alien voortgestuwd : oproer ! Hoe ? Waarom ?
Waardoor ? Waarheen ? Om het even : dat kon zich niet
een van die haar begonnen klaar verduidelijken. De kunst
uit de vorige jaren was onvoldoende, droog, rhetorisch,
hoegenaamd geen kunst geacht. Zij moest verbannen ! Dat
was alles. Doorblader nu gedichten en romans, geschriften
en studies van modernen. Zoek, ja, bij de besten onder
hen, naar een stelsel van wsthetica dat kan gezegd worden
een onverdeelbaar geheel uit to maken. Gij zult dit niet
vinden.
Sla b. v. dit boek open, waarvan de wel wat weidsche
titel : « Veertien jaar Literatuurgeschiedenis » en het
weinig aantrekkelijke portret van den auteur, u niet
moeten afschrikken. Wie maakt daar iets bepaalds uit op ?
Wie vindt daar meer in dan afbraak ? Geniale afbraak,
heeft men gezegd ! Toch gemakkelijke afbraak. Want de
methode van den schrijver bestaat doorgaans hierin : dat
hij, van wie niet tot de « familie » behoort, enkele verzen,
(1) Naar aanleiding van A. M. J. I. Binnewiertz' Letterkundige Oj5stellen.
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soms buiten alle verband, aanhaalt, er even een loopje
mee neemt, wat scheldt, en ze dan dogmatisch in den ban
van de heilige kunst slaat, met een : ouwe rhetor ! fi donc !
of een « de heer A. of B. is een dom en onverstandig
man ». Ik vrees dat de toepassing der methode op de
eigen « verzen » van haren steller, een voor hem weinig
wenschelijke treek zou zijn. Wat echter niet belet dat ik
nog steeds sommige van de mooiste gedachten uit onze
poezie van de I9e eeuw, juist in die « verzen » genieten
mag.
Een theorie op te bouwen, grootsch en toch eenvoudig,
hecht maar slank, is lang zoo gemakkelijk niet als hier en
daar een steentje uit te werpen, waarmede men dan. « doe
wat ge wilt » speelt.
Hoezeer het dan ook modernen aan eene vaste iEsthetica heeft ontbroken, toch schijnen een paar voorschriften,
enkele beweringen omtrent het wezen van Poezie en kunst,
gemeenschappelijk goed geworden te zijn althans zoolang
men ze in hun allerruimste beteekenis blijft opvatten : in
den ruimen kring van schaduw er om mogen anders-, en
nogmaals andersdenkenden elkander broederlijk de hand
toereiken.
— Zoo heeft men gezegd wat Poezie zal zijn : Daartoe
worden voornamelijk twee dingen vereischt : de juistheid
der klankexpressie en de noodzakelijkheid der beeldspraak.
Ook : de dichter is geen rhetor; want de dichter die ziet en
de rhetoricus die ziet niet. Verder moet de poezie voor
alles plastisch zijn : voor het oor niet minder dan voor het
oog. Maar, « men is bij ons te lande niet gewoon om de
dichters op deze wijze te bespreken en hunne waarde te
bepalen naar de wijze van samenstelling en schakeering, het
gevoelde van den klank ». En toch is deze wijze van
beoordeeling de eenig ware. Want niet naar het diepzinnige
zijner gedachten moet een artiest met woorden geschat, of
niet naar het edelaardige zijner gevoelens of het treffende
der gebeurtenissen die hij bezingt, « maar uitsluitend en
alleen naar de kracht en de fijnheid, waarmee hij die
gedachten en sentimenten en gebeurtenissen heeft gevoeld
en gezien, en naar de meerdere of mindere zuiverheid
waarmee hij dat gevoel door klanken heeft weten uit te

IETS OVER RHYTHME EN PORZIE

133

drukken Ik meen dat dit nu juist eenige van de allergewoonste theorieen zijn, die men hedendaags, met natuurliik alle schakeeringen in de opvatting, nagehuldigd hoort.
De bovenstaande beweringen uit Kloos zullen velen dubbelzinnig noemen. Maar versta ik hem wel, dan is toch hoofdzaak bij hem : « de kracht en de fijnheid, waarmede men
gedachten en sentimenten en gebeurtenissen heeft gevoeld
en gezien », en bijzaak, of beter herkennings-middel van die
kracht en die fijnheid, de meerdere of mindere zuiverheid,
waarmee men dat gevoel door klanken heeft weten uit te
drukken.
Die ingenomenheid met de gedachte schijnt hem toch
overal bij te blijven, zelfs waar hij zich het meest beslist
over de noodzak-elijkheid van den vorm uitlaat. Klankexpressie en beeldspraak bezitten voor hem geen waarde dan
in zooverre zij het uiterlijke teeken zijn van de innerlijke
ziel. Aan de oudere kunst verwijt hij niet hare gedachten,
maar wel Naar mangel aan gedachten. Prometheus van
Aeschylos stelt hi] als toonbeeld voor, aan hen die meenen
zonder gedachten en zonder hartstocht de toekomst van de
Nederlandsche literatuur in zich om te dragen. En waar hij
aantoont dat poezie niet kan bestaan zonder klankexpressie,
't gezongene van het vers, voegt hij er aanstonds aan toe :
in verband natuurlijk met de woordbeteekenis.
Intusschen meent hij toch weer dat het niet de diepzinnigheid der gedachte is, welke den dichter maakt, de onderwerpen (1) komen er minder op aan dan de behandeling, en
als die behandeling goed is, heeft de man van ontwikkeling
evenzeer genot van de kleine als van de groote kunst, « al
zal hij voor zichzelven misschien, op den duur, de laatste
verkiezen ».
Ook is Kloos, in zijn latere kronieken steeds meer
nadruk gaan leggen op de weergeving.
Nogmaals, dit alles is, 'k beken het graag, niet duidelijk.
Sommigen vinden hun weg niet door al die voorschriften
en toelichtingen, welke hun zelfs met elkander in strijd
(1) Iedereen neemt dit aan ; maar men onderscheidt het enderw erfi nog van den inhoud. Dit onderscheid kan veel verwarring-verhoeden.
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schijnen te zijn. Ook enkele uitspraken van Van Eeden
hebben de verwarring niet weinig in de hand gewerkt, en
er toe bijgedragen luide uitroepen van verzet uit te lokken
in het _ kamp van hen, die gewoon waren als eerste en
hoofdzakelijke vereischte van alle poezie de gedachten te
stellen.
Aan den anderen kant ligt ook in deze onduidelijkheid
de reden wel, waarom sommige van Kloos' volgelingen de
poezie zijn beginnen te zien in klankexpressie en rhythme
alleen.
Zoo is men er toegekomen te beweren dat « het verschil
tusschen vers en proza te zoeken is, niet in de gedachte, niet in
het rijm, niet in de zoogenaamde maat, maar enkel en alleen
in rhythme en in klank ». (1)
Deze opvatting van de poezie heeft mij aanleiding
verschaft tot het schrijven van dit opstel. 1k verlangde er in
na te gaan wat er met den toets van die theorieen in de
poezie aan te vangen is of en hoever zij ons helpen kunnen
tot een dieper inzicht in het mysterieuze wezen der kunst.
Ik meen weinig nieuws te zeggen. Mijne bedoeling was niet
een analyse van de leerstellingen der modernen te leveren
veel minder eene nieuwe bepaling van de poezie ten
geschenke aan te bieden : 't zou toch vergeefsche moeite
zijn. Enkele punten, die dikwijls oorzaak zijn van misverstand, verlangde ik eenigszins te verduidelijken : en wel
vooral de betrekking van het rhythme tot de poezie.

I
De poezie bestaat niet in de gedachte. De E. H. Binnewiertz
redeneert daaromtrent als volgt : Verhevene, kernvolle, aardige, treffelijke, schokkende gedachten toch zijn niet het
officieel eigendom van een vers. Ook is poezie mogelijk
zonder bepaalde gedachte. Waar immers blijft de gedachte
in, b. v., de beschrijving van een zonsopgang ? Want het
schoone, dat in verzen alleen dient vertolkt, beheerscht niet
enkel het rijk der gedachte, maar zweeft over die grenzen
uit, en heeft haar gebied ook in het rijk der tonen, der
(I) E. H. Binnewiertz. Letterkundige Otstellen, bl. 73.
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klanken, der kleuren. Op deze beschouwingen komen wij
nader terug. Terloops zij echter gezegd dat er hier onderscheid moet gemaakt, en dat het woord « gedachte » wel
behoeft bepaald te worden.
« Pazie bestaat alleen in klank en rhythme ». Laat mij het
bewijs van den Heer Binnewiertz een weinig anders voordragen.
Een woord kan aanschouwd worden als het teeken van
een begrip dit heet in de wijsbegeerte van de school : het
verbum formale. Woorden aldus aangewend kunnen dienen
't zij om eene redeneering uiteen te zetten, 't zij om iets of
iemand te beschrijven, om iets te verhalen, enz. Maar een
woord kan ook gebruikt worden als een samenstel van
klanken wanneer ik nu zoo vele woorden aan elkanderschakel, dan breng ik een opeenvolging van klanken, geluiden, een rythme teweeg. Het woord in deze bediening heet
het verbum materiale.
Maar het woord, als verbum jormale gebruikt, behoort te
huis in het proza, dat dient om te redeneeren, te beschrijven,
te verhalen. Poezie echter is geheel in de aandoening, door
het schoone verwekt. Die aandoening nu kan niet door
woorden, e. teekenen van een begrip, weergegeven worden. Hoe zou dit immers ? vermits zij slechts een begrip
uitdrukken, geen aandoening, tenzij in zoover deze tot een
begrip is gekristalliseerd, in zoover er m. a. w. over nagedacht is geworden. Die aandoening ligt daarom alleen in
de woorden gebruikt als klanken, als te zamen een
rhythme uitmakend.
Als ik nu tegen deze theorie eenige bedenkingen in 't
midden wil brengen, dan doe ik dit veel meer om er den
zin van te verduidelijken, dan om den E. H. Binnewiertz
tegen te spreken. Ik vrees dat er, hier en elders, ook weer
groote begripsverwarring heerscht.
Laten wij daarom eerst nagaan hoe deze opvatting van
de poezie in de praktijk verstaan wordt.

II
Mij zal geen woord ontgaan dat een onvoorwaardelijks
blaam of veroordeeling mocht inhouden van onze moderne
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woordkunst. Nog voortdurend hoort men : « Wat is dat
mooi van rhythme en klank ! » en men meent : « Er steken
toch geen gedachten in ! » Of anderen « De modernen ?
Klank en rhythme, rhythme en klank ! Wat a's en wat o's !
En dat beet poezie ! Als men er soms geen hatelijkheden
aan toevoegt, in den aard van : « De dichter dan is er voor
al op uit, om de zielsmuziek te verklanken, die hij uit de
geheimzinnige diepte zijner dichterziel meent te hooren oprijzen, spitst zijn beide ooren, om er alle golvingen en rimpelingen zoo nauwkeurig mogelijk van op te vangen. » En
men citeert :
Verschoont mij, zoo mijn dicht na geest riekt noch verstant,
Mijn hoofd, wanneer ik dicht, rust zelden op mijn hand.
Het hoort slechts zielsmuziek, maar let op geen gedachten,
En wie zal in muzijk een klaren zin verwachten ?

Fen mag het jammer noemen dat een man zich die
luchte scherts heeft laten ontglippen tegen die « inwendig
ruischende zielsmuziek », waaraan de poezie toch haar ontstaan te danken heeft.
Maar er wordt bij ons, sedert een tien-, twintigtal jaren,
heel wat gedaan aan klankexpressie en beeldspraak, en plastiek ook.Iedereen meent in zichzelven een roeping te bespeuren om zijn innigste ziel uit te storten, nu het Beloofde Land
der poezie ligt ontdekt, nu men geleerd heeft hoe men het
zoo al aan boord moet leggen om « die ziel » te verklanken.
Voor velen wordt hun ziel een groot Paleis, waar, door de
wijde hallen, luide liederen weerklinken, die echter meestal
slechts zwakke echo's van veel machtiger stemmen blij ken te zijn.
Sla eens onze tijdschriften open : welk een rijkdom, ja,
van rijmen erg klanken, van beeldspraak en plastiek ! Ik wil
er geen kwaad van spreken maar ik geloof den schrijvers
ervan geen onrecht aan te doen, als ik beken daarin niet
meer dan oefeningen, uiterst wel geslaagd soms, te kunnen
zien. Want, naar mijn bescheiden oordeel, steekt er in al
dat geharrewar toch niet veel poezie. Ik verlang alle hatelijkheden te vermijden, en wil daarom ook niets uit onze
jongeren aanhalen. Trouwens, dit ware overbodig. Om te
bewijzen hoe de theorie over rhythine in de poezie praktisch
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begrepen wordt, doe ik veel beter mijne voorbeelden uit
beroemde Hollandsche dichters uit te kiezen.
Uit een Bloonlezing (I) schrijf ik dit sonnet over :
OP DE TINNE

zwarte wolken zwiert de maan met matten straal,
De burchtvrouw mijmert in de schaduw der kasteelen,
En 't zilvren licht komt door haar zilvren wijle spelen,
Of tintelt langs haar sleep van harmonijn sindaal.
Een page aan heuren voet zingt -wonderschoon 't verhaal
Van ridder Wale-wijn en jonkver Isabele,
Terwijl zijn vingren zacht de gulden koorden streelen,
in 't platanenloover zwijgt de nachteg-aal.
En
De koelte voert de laatste klanken stervend mede
De vogel stort weer schuchter zijnen liefdezang,
Die als in druppelen langs het louver komt gegleden
Maar zie wat paerels aan heur blonde pinkers siddren !
Een refine dauw besproeit de rozen van haar Wang :
Zoo roerde haar het lied des dapperste' aller riddren.
Dit van L. Couperus : een stuk dat alles wil zijn : zelfs
een brok middeleeuwscheid, en niets meer is dan wat mooid.oende sentimentaliteit. Van een sonnet heeft het slechts de
14 verzen en de verlangde rijmen : de dichter heeft hoegenaamd niet ingevoeld wat eigenlijk de golving in dit zoo
moeilijk slag van poezie, behoort te zijn. Wilt gij nog een
ander vers van hem :
Langzaam galmen
Twalef slagen
Door den kalmen
Beemd gedragen
Als een gillende
Kreet van smarte
Plots ontrillende
't Brekend harte...

Eerste strophe. Dat is louter verstandswerk : uitgedacht en
geschikt met wat aangenaam-bevonden stafrijmen. Klank(I) Dichters van dezen tijd.
xo
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expressie is er : men leze er het gansche stuk op na. Maar
poezie ? Hoe is het mogelijk, om ons tot deze strophe alleen
te bepalen, hoe is het mogelijk dat die langzaam galmende,
kalm-gedragen slagen den indruk kunnen maken van « een
gillende kreet van smarte, die plots ontrilt 't brekend harte ? »
Men leze nu nog Santa Chiara, of zelfs De Moorsche
Koopman met zijn geratel van alliteraties en zijn oogenverblindende Oostersche pracht.
Brokaat, dat breed zich kreukt en ritslend kraakt,
Bij weefsels, van gesteente stijf, die stralen. (r)
Maar men werpt mij tegen : « Gij kiest uwe voorbeel-

den slecht. Want L. Couperus is nu toch geen dichter;
Kloos heeft het reeds lang gezegd : Couperus zingt niet
voluit, zoo uit zijne stemming hij tracht niet weer te geven
nauwkeurig datgene wat hij in zichzelven verneemt; hij
zet klanken naast elkander als aardigheidjes tot een streeling
des gehoors hij speelt bouwdoosje met de taal, hij coquetteert met ons mooi open, Hollandsch geluid. — De bonte
schittering van Couperus' verzen is niets dan een beteekenislooze weelderigheid in de afwisseling van zijn klank, en
heel wat anders als de waarachtige muziek, de lyrische
golfslag, die de dichterlijke stemming voor het gehoor teruggeeft, zooals de plastiek dat voor het gezicht doet. » Wij
hadden ons dus bedrogen. 1k had het trouwens wel vermoed.
Wij hadden de « emotioneele waarde der klanken » niet
onderscheiden en niet geluisterd naar de groote muziek, de
heerschende stemming van 's dichters geluid.
Gaan we daarom bij Mevr. Lapidoth-Swarth te rade.
Want « zij is het zingende Hart in onze letterkunde, dat zich
geeft aan de wereld, naakt in zijn glorievolle schoonheid en
goedheid, schoon in zijn ademende, bloedende menschelijkheid, offerhande van zich zelven op het altaar der
Moisa, dan welke de Moisa geen lievere weet. » Zij is het
« aan wie de toekomst onzer dichtkunst » eens beloofd
werd. (W. Kloos.)
(1) Dit is al gezocht en beredeneerd. 't Volgende echter (waarom?...) is natuurlijk en aandoenlijk « Zijn feestgewaad stond
stijf van perlen en turkozen. » maar dat komt van Vondel.
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Ik neem den eersten den besten uit haar laatste gedichtenbundels : Octoberloover, en open het op blz. 22 :
ZOMERWOLKEN
'k Zag in de wolke' op sneeuwen peluw droomen
Een blanke moeder, d'engel omhelzend teeder,
Die lachend haar in de armen lag — een veder
Voor dartlen wind, die stoeide in lindeboomen
Hun reine rust verstoorend, maar geen vrede er
In 't wild geruisch der blaadren en 't aromen —
Offer — die ziel der linden — vindend, komen
Zag hij de wolk en vond een spel, een wreeder.
Hij roofde 't kindje uit moeders hemelarmen
En joeg bet voort tot ver het was verdwenen,
Naar zeeezustren vluchtend om erbarmen.
1k zag 't gelaat der moederwolk versteenen.
— « 0 booze wind ! Wie zal mijn kind nu warmen!
En 't wolkenmarmer smolt in regenweenen.

Is dat sours poezie? Daar is immers klankexpressie in,
en beeldspraak ook, en plastiek. Bewonder hoe schoon en
hoe teeder die wolken worden opgevat als een moeder, die
een kind in haar armen draagt ! Is dat beeld niet oorspronkelijk ! En dan die dartele wind, die 't kindje uit de armen
der moeder rooft! En eindelijk het geheel opgevat als een
symbool ? — De Engelschen zouden dit pathetic fallacy noemen van de ergste soort. Want dit beeld is het werk van
de fantazie alleen, en duidt slechts op eene gansch toevallige schikking der wolken, niet op hun wezen. M. a. w. het
doet ons niet de beteekenis der wolken dieper invoelen,
maar geeft slechts een voorbijgaande gril van den dichter.
Terwijl ik aan dit opstel arbeidde, werd mij meegedeeld
dat Fr. Van Eeden in zijn vierde reeks Studies er al even
tureluursch mee is als wij hier. Hij ook haalt uit H. Swarth,
op goed geluk af, uit de eerst-voorhanden aflevering van den
Gids een drietal sonnetten aan. Het eerste heet Sneeuwlandschaft, het tweede Lelie-wei, dat ik mij veroorloof hier over to
schrijven :
De grijze voorhang van den winter week
En 'k zag den heuvel in een droomgezicht :
Een lelie-wei vol zilvren meielicht
En spelende englen, strengelteer, in bleek
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En blij-getinte kleed'ren, 't aangezicht
Zoo rein-extatisch, kweelend zacht zoo week
Een melodie dat, neevlend heen, bezweek
De donkere smart die mij ten gronde richt.
En zie ik spelen in een meiewei,
Vol blanke bloeme', in blanke lentelucht,
Een teeder-kleurige neurieènde rei
Van meisjes rank, zoo ziet mijn hemelzucht
Die Englen weer in zoet gespelemei,
Die lelie-wei, waarheen mijn heimwee vlucht.

nummer drie Droomenprins.
En Fr. Van Eeden voegt er aan toe : Deze dichteres
heeft oorspronkelijk talent en een ernstige, bescheidene en
beminnelijke geest. Maar er zijn ook jongelui (dit is ook bij
ons het geval, d. s.) zonder zooveel voorrechten, die onder
de broei-sfeer dezer (of van een andere, d. s.) dichter-kweekkas een weligen oogst gaven van vooze bombast, op theoretische gronden voor vlekkelooze kunst gehouden ..... op de aangehaalde verzen is met den toets van Nieuwe-Gids theorieen
niets aan to merken. « De « beeldspraak is zuiver », het geval
is « gezien », (in nota : neon, tech niet. Maar er is voor
gezorgd dat het zich voordoet als « gezien ») er is « stemming » in, er is naar « plastiek » gezocht. Ondertusschen
deugt er geen woord van ». (I)
Dat is kras gesproken. Wij hadden het nooit zoo zonder
doekjes-erom durven uitzeggen. We hebben het dus weer
verkeerd voor met onze klankexpressie. Of niet ? Want :
met den toets van Nieuwe-Gidstheorian valt er niets aan te merken.
Er is visie, plastiek, beeldspraak, stemming... !
Nemen wij dan ten laatste W. Kloos zelf, en zoeken wij
onze voorbeelden in diens twee bundels V erzen. Hierboven
heb ik reeds gezegd dat ik er een i5-tal sonnetten uit blijf
beschouwen als de schoonste misschien in onze taal geschreven. Okeanos zal nog lang met dichterlijk genot gelezen
worden. Maar waar blijft de poezie, in al die scheld-sonnetten, in al die eigen vergodingssonnetten, in al die o !sonnetten (uit blz. 237-256, zijn er 14 die met o ! beginnen, en die er niet mee beginnen hebben o minstens twee(1) F. V. Eeden, studies ; IV reeks blz. 3oi.
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maal) in al die klinkende, klinkende en altijd-door klinkende, sonnetten ? Of in die sonnetten : « 'k Ben de DuivelGod... » Of zal men poezie vinden in al dat dooreen-gehaspel
van beeldspraak, al die gezwollenheid van taal en gemaaktheid van gevoel van sonnet LXXVI.
o, Liefde, 's menschen Moeda', Bruid en Bronne,
Van Lied en Dood, — die lijf en ziel to dwingen
Weet tot Uw wil : — o, kolk van duizelingen,
o, kuische Kupris, dartele Madonne !
De wereld wacht Uw dagen, 's werelds Zonne,
En geen gemoed der matte stervelingen
Dat niet naar u zich Wendt, in droomend dringen,
Of 't eenen purpren dronk des Levens -wonne.
De bleeke rijen zien U troonend dalen,
Die trillend voor Uw godlijk gloeien nijgen,
Wijl oogen weenen, harten stormend kloppen...
En waar Uw g-euri,;-e vlammen-wieken droppen,
Verzwij melt blik in blik, in zalig zwijgen,
Hoe smet'loos sterfelijke zielen staren.
Of steekt de poezie misschien in die Fransche sonnetten,
a la pauvre Lilian ? (1)
Maar hoor toch eens hoe mooi dat alles klinkt ? Of
moeten wij bier op Kloos ook toepassen wat hij zelf over
Couperus schreef ?
(r) Oh ! le doux bonheur d'etre une fois sage,
Sage et puis d'une volonte supreme
De regner, moi, Roi seul, dans un extreme
Moment de vouloir et de pouvoir, mage
Inconscient, tout blanc, qui de lui-méme
Tire son sort superbe, quoique rage
Autour de lui l'ineluctable orage...
Ineluctable? Oh non, sinon que bléme,
Moi-meme, je me perdrais dans la crainte
Des hommes et des choses, de ce monde
Terriblement iname o Tas immonde.
En ce beau monde, qui veut perdre et puis
Savoir ne voudra jamais que je suis
Pauvre moi, suis l'Universelle Plainte.
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Maar genoeg met deze aanhalingen. Wij weten dan toch
misschien wel jets sneer omtrent klank-expressie ? dat al wat
wij genegen mochten zijn als mooi van klank en rhythme
te beschouwen, eigenlijk nog niets te maken heeft met poezie.
Als we nu onzen Vader Vondel b. v. openslaan, dan
zullen wij daar noch zoo groote klankenrijkheid, noch zoo
veelzijdige bewogenheid van rhythme (1) mogen genieten
als bij Kloos, of bij H. Swarth, of bij J. Perk, of A. Verwey,
of Fr. Van Eeden. En toch, wie, zelfs onder dezen, zou zich
verstouten, te beweren grooter dichter te zijn dan onze
eenige Vondel ?
Treedt niet hetzelfde verschijnsel ons te gemoet op ieder
gebied der kunst ? Neem b. v. de schilderkunst : velen, zelfs
onder bekende en gezaghebbende critici, zijn er toe gekomen de primitieven te stellen boven Raphael en de artiesten
van de Renaissance. Beweren sommigen (b. v. Ruskin)
zelfs niet dat met de Renaissance het verval der kunst aanvangt ? Daar is nu niemand om te betoogen dat hun vorm
niet veel te wenschen overlaat, en dat Raphael, wat techniek
betreft, geen grooter meester is.
Daarom vraagt ook Van Eeden, na het einde van J.
Perk's Scheter (2) aangehaald te hebben : « Maar wie zal met
verstandelijke redenen uiteenzetten, waarom dit wel echt is,
en het vorige (dat van H. Swarth) niet ? Is de beeldspraak
zuiverder ? de visie scherper ? de klank sonoorder ? de
gedachte dieper ? de stemming... nu ja, wat is dat ? »
(I) Ik gebruik dit woord in de statische beteekenis, welke
daaraan, zooals later blijken zal, door de modernen wordt
gehecht.
(2) Hier is het :
En met een blik, waarin de liefde woont,
Drijft hij de witgewolde wolkjes verder...
En ziet naar hen, de heide en de' avondgloed.
Toch breekt m. dit beeld van wolkjes de gansche stemming
van het gedicht, waarin de heide als een zee van golvend burger
wordt opgenomen. Hier paste dus : witgewolde goljjes, of zoo
jets. Maar misschien had dan het gansche vers te veel overeenkomst getoond met dit van Vondel waaraan het werd ontleend :
(Pascha, I, v. 2).
Golft hier om dit gebergt', mijn witgewolde zee !
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III
Wij hebben gezien hoe de kiankexpressie praktisch door
sommige van de beste vertegenwoordigers der moderne
kunst begrepen wordt. Ik acht het onnoodig, en het zou
overigens niet gansch eerlijk zijn van mijnentwege, de zinen redelooze klanken(?)-verbindingen van sommigen, die
gansch in het vaarwater der meest gedesequilibleerde Fransche symbolisten zijn verzeild, hieraan toe te voegen. Het
bovenstaande voldoet. Zelfs geven de verzen van Kloos mij
eenig spijt, omdat ze wellicht niet als ernstig werk gemeend
werden en voor mijn doel was het noodzakelijk stukken aan
te halen, die door hun schrijvers als oprecht-moderne poezie
ter lezing werden aangeboden.
Hoe nu verstaat de E. H. Binnewiertz zijn theorie,
anneer hij beweert dat poezie gelegen is in rhythme ? Hoe
vat hij dit woord op ? Hoe dient het opgevat te worden,
opdat zijne stelling waarheid inhoude?
A. 1. Laten wij daarom even het gehalte van zijn bewijzen toetsen. Zij zijn van tweeerlei soort : door de eerste
wordt getoond hoe poezie niet bestaat in gedachte, rijm of
maat ; door de tweede wordt stellig aangewezen dat zij ligt
in rhythme.Wij bepalen ons voorshands tot de tweede. Eerst
betoogt hij dat wij onze aandoeningen uiten door klanken
en geluiden. Dan volgt er een ander dat opmerking verdient.
Terwiji Kloos nog verdedigde dat poezie niet kan bestaan
zonder kiankexpressie, in verband natuurlijk met de woordbeteekenis, leert de E. H. Binnewiertz, zich van hetzelfde
argument bedienend door Kloos reeds aangehaald : « dat in
een vers de poezie niet gelegen is in de beteekenis der
woorden, blijkt daaruit, dat wanneer men van een indrukwekkend vers de woorden eenigszins anders plaatst de indruk van het gedicht verloren gaat, terwijl toch de beteekenis der zinnen blijft. » (I) Men ziet het verschil ; aan den
eenen kant : poezie kan niet bestaan zonder kiankexpressie;
aan den anderen : poezie is gelegen in kiankexpressie.
(2) Ibid. blz. 82. Een sprekend voorbeeld hiervan geeft ons
Goethe in zijne Iphigenie. Vgl. eens ienniitz sein ist tot sein der eerste
prozauitgaven met het eindelijke vers :
Ein unniitz Leben ist ein friiher Tod.
(I, 2)
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Trouwens, het argument bewijst niets meer dan wat
Kloos het bewijzen liet : de essentia immers van een ding
bestaat toch niet in zijne eigenschappen, of in zijne bijblijvende accidenten. En zoo kan klankexpressie wel een noodzakelijk vereischte zijn, zonder daarom het wezen van de
poezie uit te maken.
2. - Nochtans zijn er andere krachtig-sprekende feiten,
die er m. zouden toe leiden in het rhythme het wezen der
kunst te zien. Hier laat ik er eenige volgen. Alle groote
dichters schijnen zich bewust te zijn geweest hunne werken
te zingen. Zelfs een Ilias b. v. bewoog zich vOor Homerus'
verbeelding in rhythmen van lied :
Mivtv liet8e, Oeci,
en Virgilius zingt hem na :
Arma, virumque cano.
Wil men nu hebben dat dit slechts beeldspraak is, dan
moet men er toch bij be ennen dat het op eene werkelijkheid terugwijzen moet.
Trouwens, in de uitdrukkelijke verklaringen van groote
dichters vinden wij het feit terug. De woorden van W. Kloos
zullen, ja, voor velen van geringe waarde zijn : als hij gestemd wordt om een vers te schrijven, zoo getuigt hij van
zich zelven, dan voelt hij diep in zich iets trillen, als zacht
rhythmisch zingen, buiten al bewuste willen en weten en
uiten om. Maar Gcethe zegt hetzelfde in zijne gesprekken
met Eckermann en Schiller ook verklaarde « Bei mir ist
die Empfindung anfangs ohne bestimmten und klaren
Gegenstand dieser bildet sich erst spater. Eine gewisse
musikalische Gemutsstimmung geht vorher, und auf diese
folgt bei mir erst die poetische Idee ». Men zou niet eindigen,
moest men alle soortgelijke verklaringen van andere dichters
aanhalen. Bij Gezelle alleen zou men er ontelbare kunnen
vinden. En men kan van hem niet spreken, zonder zinnen
als (1) « Het was zijn diepste en edelste wezen dat tong.
Noch wat, noch hoe, noch wanneer, was hem vrije wine en
al wat men rond hem peisde, en zeide, en wilde wegens
(1) H. Verriest. Voordrachten, blz. 235.
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zijne kunst, viel en lag onbemerkt voor zijne voeten ten
gronde, terwij1 hij recht stond, de zielreus, en de harmonijen
droeg en genoot van dat godlijk wezen (r) dat spiegelt in die
natuur, dat crystallyseert in die natuur, dat speelt in die
natuur, dat waagt en wiegt, geurt en doomt uit die natuur,
en in zoet akkoord ook in die groote menschelijke ziel. (I)
Het feit is overigens zeer bekend en 't is voldoende er
even aan herinnerd te hebben.
De stelling dat poezie zou liggen in rhythme wordt ook
nog versterkt door het bestaan zelf van verzen-schema's.
Wij zijn er thans aan gewoon geraakt die versrhythmen te
beschouwen als een vorm, waarin wij nu, om den naam van
dichter te verdienen, onze gedachten en gevoelens moeten
uitstorten als jets buiten ons, en buiten den inhoud als jets
uiterlijks, waarin die inhoud zich voegen moet : men meent
dat hij de beste dichter is die met de grootste zekerheid een
keus kan doen tusschen staande stanzen en strophen, om die
aan te wenden welke 't best bij deze of gene gedachte past.
De jongste ontdekkingen op het gebied der physiologie
hebben reeds niet weinig bijgedragen om deze opvatting te
ontzenuwen : het is thans bewezen dat dit versrhythme kind
is van ons organisme, in aanhoudend-bewogene spanning door het
rhythme van onze ziel.
Staande schema's zijn alleen mogelijk, omdat vroegere
kunstenaars, uit natuurlijken drang, ze eenmaal hebben
geschapen, gewijzigd, volmaakt : Aileen omdat het zoo nzoest,
omdat de oerdichters ertoe gepraamd waren om zich zoo te
uiten, zijn zij tot stand gekomen.
Het is met het rhythme geschapen juist zooals met de
beeldspraak en men zou hier even zoo goed Wordsworth's
opmerkingen kunnen herhalen, om aan te toonen, hoe de
opvolgende geslachten rhythmen-schema's, waarin vroegere
kunstenaars de bewegingen hunner ziel hadden vertastbaard
en afgelijnd, gingen beschouwen als, ja, juist een vorm,
terwiil ze steeds een integreerend bestanddeel van ieders
stemming hadden moeten blijven.
3. — Maar indien deze enkele beschouwingen er ons
toe Leiden mochten aan te nemen dat poezie gelegen is in
(1) Men wille deze zinsneden voor later onthouden.
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rhythme, zoo zullen wij tevens ook hebben ingezien welke
diepe beteekenis aan dit woord rhythme moet worden gehecht : het rhythme in den kunstenaar, is de golfslag, de
beweging van het Leven. In dezen zin is heel waar wat de E. H.
Binnewiertz zegt : « minstens is nu begrepen dat rhythme
niet is een ornamenteele omlijsting van het gevoel..., niet een
veraangenamende bijkomstigheid der poezie... » En misschien
verstaan wij ook het woord van L. Van Deyssel : « de klank
is de bloei of het leven der gedachte. »
Maar hier dient op aangedrongen. Zoozeer speelt het
oude verschil tusschen inhoud en vorm nog velen in het
hoofd, dat zij zich dit rhythme niet anders kunnen voorstellen dan « als een lief belletje om den hals van Pegasus. »
Nu is dit uit. Iedereen zal bekennen, meen ik, dat de modernen, met al hun overdrijving, den waren zin en de diepe
beteekenis van rijm en maat in onze poezie hebben teruggevoerd : en hadden zij niets anders gedaan, nog moesten
wij hun daarvoor van harte dankbaar zijn. Zij hebben
aan de woorden hunne geluids- en gevoelswaarde weergeschonken zij hebben geleerd ze te beschouwen als organische, levende wezens met eigen heerlijkheid van lijn en
vorm, met eigen zangen van jubel en smart, van liefde en
haat. In de periode van onze letterkunde, welke zich uitstrekt van hen tot aan onze zeventiende eeuw, was die
pracht en die luister, om zoo te zeggen, onbekend.
Gezelle had er ons wellicht weer aan gewoon gemaakt.
Maar ik vrees soms of den nederigen Gezelle wel ooit die
bijval ware te beurt gevallen, welken hij thans geniet, zoo
niet de modernen den weg voor hem hadden gebaand.
Wij verstaan aldus onder rhythme de beweging van het
leven in den kunstenaar,,de dynamische spanning van zijn zi el in
hare duizendvoudig-verspreide trilling door aanraking met
de haar omgevende en op haar inwerkende werkelijkheid
van de schepping, den mensch en zijn God.
IV
B. — Mogen wij nu verder beweren dat in dit rhythme
de poezie gelegen is ?
Elke bepaling ontleent hare waarde vooral aan do
I.
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richting die zij geeft aan ons doen. Een voorloopige vraag
mag dus zijn : Is het geraadzaam de poezie te bepalen in
functie van rhythme ?
Als reactie tegen eene voordezen algemeen-heerschende
opvatting van de kunst, heeft de nieuwere ontegensprekelijk
veel dienst bewezen. Deze opvatting staat recht tegenover
die van hen ,die beweren dat de poezie, krachtens haar wezen,
niets anders vordert dan de beteekenis der woorden voor het verstand, en dat het begrip van den .patischen gedachtenloop de eenig
noodzakelijke grond voor het poetisch genot uitmaakt. Vroeger vergde men voor alles van een dichtstuk dat het « schoone
gedachten » inhouden zou. Zeer goed, zoolang men dit
minstens niet verstaat in dien zin welke tot even werktuiglijke bepnlingen van de poezie heeft geleid als b. v. « Poezie
bestaat in schoone gedachten in treffende beelden gekleed. »
Deze bepaling vind ik onjuist, omdat er vorm en inhoud
zoo onbeholpen van elkander worden gescheiden : rhythme,
maat en rijm, beeldspraak en plastiek zijn slechts een mooi
kleedje, als een zondagspakje, om een mooi gedachtje
gedaan. En die gedachten zelf : men meent daardoor afgetrokken begrippen over mensch en maatschappij, soms ook
wel over het leven. Maar een gedachte « een welgevormde,
duidelijk bepaalde, een omschreven, vast omlijnde gedachte
is niet volstrekt noodig, opdat een vers een mooi en goed
vers zij. » Aldus de E. H. Binnewiertz, om te bewijzen dat
de poezie niet gelegen is in de gedachte. En al heb ik op
deze woorden, waarin gedachte wordt genomen in een zin
dien geen kunstkenner er ooit aan gegeven heeft, wel wat
of te keuren heb, laat mij er aanstonds aan toevoegen dat
wij nog wat verder mogen gaan en beweren : de gedachte als
gedachte (ik begeer niet verkeerd begrepen te worden) en als
zoodanig alleen is niet slechts niet tot de poezie vereischt,
maar dient zelfs bepaald als volkomen anti-dichterlijk, vermeden te
worden. Niet met zulke gedachten heeft de poezie te maken :
zij laat die over aan den wijsgeer, ook wel aan den prozaschrijver : alleen het leven is voor haar van belang, en dat
leven is gedachtenvol genoeg. Dit met vollen nadruk.
2. - Zoolang men vorm en inhoud in innig verband
ongescheiden te zamen laat, zoolang men in de klankexpressie niet ziet het naast-elkander-zetten van aardige geluiden
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tot een streeling des gehoors, maar er in verlangt te hoof en
de machtige deining van den lyrischen golfslag, die des
dichters leven weergeeft, zal een bepaling van de poezie in
functie van rhythme, voor de kunst als zoodanig, wel geen
gevaar opleveren. Doch bekennen moeten wij dat vorm en
inhoud, in de werkelijkheid ook door de modernen niet als
een worden beschouwd, dat men den vorm is gaan behandelen als jets op zichzelf, mooi om te bewonderen, lief om
te beeldhouwen.
De E. H. Binnewiertz schijnt mij toe het rhythme
niet anders te hebben verstaan, hoewel hij daartegen voortdurend protest aanteekent. Zijne aanhaling uit Van der
Goes zou dit laten blijken : « Als gij verzen maakt moet
gij nooit aan den inhoud van de verzen denken, en den vorm
alleen moet gij laten hooren. De verdeeling van de klanken
of wat men rhythmus noemt, en het geluid van de klanken.
Dat is het waar gij mede te maken hebt dat is het eenige
waarmee gij hebt te maken. » Maar dat is nu het rhythme
niet meer, zooals wij dit hierboven hadden bepaald : de
machtige beweging van het leven. 't Is waarlijk een vorm,
zonder meer, zonder inhoud vooral, een verdeeling slechts
en een opvolging van klanken. Daar nu willen wij niet van.
Om derhalve niet te verzeilen op deze klip van formalisme, moeten wij ook onze bepaling van de poezie in functie van rhythme in dier mate wijzigen of uitleggen, dat zij
inhoud en vorm beide omsluit.
3. — Ik vrees dat de E. H. Binnewiertz een weinig
overhaast vaarwel heeft gezegd aan de gedachte in hare betrekking tot de kunst. De wijze waarop hij zijn betoog heeft
voorgesteld maakt mij wel eenigszins achterdochtig omtrent
de bedoeling van uitdrukkingen zooals de hierboven reeds
vermelde : dat rhythme niet is « een veraangenamende bijkomstigheid der poezie », noch « een ornamenteele omlijsting van het gevoel ». Want soms schijnt mij dit gansche
betoog eenvoudig hierop neer te komen : « Poezie bestaat
niet in de gedachte, vermits deze en poezie en proza beide
toebehoort. Het verschil echter tusschen poezie en proza
ligt alleen in het rhythme, de opvolging der woordgeluiden.»
Dit mocht eenigszins op een truIsme lijken. En 't ware
misschien de moeite niet waard geweest aan het bewijzen
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ervan zooveel woorden vuil te maken, hadde men eenvoudig
weg verklaard dat dit rhythme slechts een differentia slecifica
is, omtrent zooals een of andere organische verscheidenheid
de dieren in verschillende soorten rangschikt; terwijl men
toch steeds, om der poezie hare waarde en haar recht van
bestaan te behouden, iets waarachtigers en solieders zal
bliiven verlangen. Zijne eenigszins veranderde bepaling van
rhythme hadde enkele spraak- of dichtgeleerden verontwaardigd doen uitroepen dat onze geheele versbouwkunde de
bodem ingeslagen wordt. Dat was echter zoo erg nog niet.
Maar zelfs in de opvatting van rhythme, als zijnde de
opvolging van woordgeluiden die past bij onze aandoeningen mag men niet zeggen dat de differentia specifica der poezie in dit rhythme bestaat. Want, zoo vorm en inhoud een
zijn, dan is dit rhythme de vertastbaring van jets anders, de
uiterlijke schijn, het gevolg van een inhoud. En poezie zal
van proza onderscheiden zijn, niet alleen door dien vorm,
maar door vorm en inhoud tegelijk. Dit rhythme is slechts
de weergeving. Maar de weergeving veronderstelt jets dat
weergegeven wordt. Daar nu weergeving en weergegeven
een zijn kan de weergeving wel dienen als herkenningsteeken;
maar niet de essentia, het wezen zelf der poezie mogen heeten. Nogmaals, zoo vorm en inhoud een zijn, dan verschillen proza en poezie door beide te gelijk.
4. — Zoo zal, m. i., de gedachte wel moeten teruggebracht worden in de bepaling van de poezie, als een essentieel bestanddeel er van.
Men zal reeds begrepen hebben dat ik het woord gedachte niet opvat in de al te bekrompen beteekenis, waarin
dit soms genomen wordt. Zeker zal tot de poezie niet worden
vereischt die vormelijke, afgetrokken-koude, die logische
gedachtenreeksen, welke ik reeds als anti-dichterlijk verworpen heb. Maar zijn er geen andere gedachten dan? De
schilder weet wel dat er gedachten liggen in harmonieen van
lijnen en kleuren, en den toonkunstenaar brengt de muziek
berichten, die ongewijden slechts vermoeden kunnen. Een
muziekwerk moge nu bewijs afleggen van een ervarenheid
in tonen en harmonieen, waardoor zijn maker met een Bach
of een Wagner wedijveren mocht : Maar 't zal gebeuren dat
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een ware kunstenaar het zonder aandoening, dan wel-mogelijk van weemoed om 't misbruikte talent, zal aanhooren,
omdat hij daarin niet de diepte der gedachte, of liever het
leven heeft voelen slaan. Dat alles zegt hem niets.
Oordeelen wij ook zoo niet, en bepalen wij ook niet de
waarde van een gewrocht voor de kunst naar de gedachte
die er uit spreekt, naar de beweging die er in golft ? Want
de uitroep, die ons naar de lippen dringt bij een landschap,
een gebeurtenis, een gedicht, een kunststuk : « dat zegt mij
niets, dat laat mij volkomen onverschillig ! » toont die niet klaar
aan dat wij de kunst opvatten in verhouding van de gedachte, of alweer liever : in verhouding van de levensbeweging
Het is dus eerst door een verschillende wijze van denken, dat
de dichter zich van den prozaschrijver onderscheidt. Men
drijft den spot met verstandswerk in de kunst : en wel met
recht. Verstandswerk zal noodzakelijk mode-werk zijn : omdat het er naar streven zal te arbeiden naar de voor het
oogenblik heerschende regels en begrippen. Zoo is ook de
kunst van vele modernen verstandswerk : « mode-kunst,
maaksel en manier van den dag ». « Het is bombast van de
negentiende eeuw, » zegt van Eeden, « zooals Bilderdijk's
werk bombast was der achttiende. De eene kweelt zooals de
andere bulderde, de eene is ontaarding van Perk, Kloos en
Verwey, zooals de andere 't was van Hooft en Vondel. »
Maar tegenover deze opvatting van poezie als gedachtenkunst, wordt door velen nu een andere voorstelling gehuldigd.
Nog onlangs kwam W. Kloos er op terug in den Nieuwen
Gids : dat de zuiverste essentie van de poezie bestaat in het
gevoel dat de poezie vooral en uitsluitelijk gevoelswerk zal
zijn. Ook niet juist. Want een gedicht is niet het werk van
het gevoel alleen. De dichter denkt met zijn geheele ziel :
vv OX, PH) cfrvx4) is ook bier de leuze. De dichter moet in
izich hebben ondergaan, in omarmende sympathie, de beweging van het leven. Te voller nu dit levensrhythme is, te
luider en te hooger zijn ziel heeft getrild in aanraking met
de schepping, met de menschheid, met God, des te voller
ook, te machtiger, hooger en luider het rhythme en de klank
van zijn vers zal zijn, des te sterker de maat, des te dieter
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vooral de gedachte (I). Een woord van Th. Carlyle, door hem
in 1840 reeds geschreven, komt hier wonderwel te pas :
« Al de intiemste dingen zijn melodieus, drukken zich uit in
zang. De beteekenis van zang gaat diep... Alle diepe dingen
zijn zang. Op eene of andere wijze schijnt zang onze inste
essentie te zijn... De Grieken dachten de fabel uit van de
muziek der sferen : aldus verbeeldden zij hun gevoel van
den innerlijken samenhang der dingen... Wij zullen daarom
de poezie bepalen : muzikale gedachte. Dickler is hij die aldus
denkt... Zie diep genoeg en ge zzat muzikaal zien. »
5. — In de studie welke W. G. Van Nouhuys aan het
ontleden van W. Kloos' kunsttheorieen heeft gewijd, wordt
gezegd : « Waar de criticus (W. Kloos) staande tusschen de
gedichten van Schaepman en zijn medestanders, eenerzijds,
en de huiselijke poezie van Doedes en tutti quanti, anderzijds, beide moet afkeuren, — daar blijkt dat het criterium
niet gelegen is in de keuze van het onderwerp. — Kloos
heeft dit na eenig mistasten begrepen. » — En wat verder :
« De hoofdzaak wordt dus de weergeving. Het zou niet aangaan te beweren, dat in een dertigtal jaren in een geheel
land bijna niemand innig en waar en schoon gevoeld had.
Ook dat er niemand met oprechtheid van dat gevoel had
getuigd... Maar de critiek nam den goeden wil voor de
daad en beoordeelde de gedichten naar de sentimenten die
ze hadden moeten belichamen, en welke er in regelmatig
geordend, berijmd proza slechts in werden aangeduid. » (2)
(1) Om alle misverstand te voorkomen, moeten wij hier nog
aan toevoeg-en dat dit leven, in de beweging waarvan poezie
wordt gezegd te bestaan, een leven zal zijn dat streeft naar het
Goede. Wij zijn mensch : en onze eerste plicht als mensch zal
dan wel zijn te zijn wat we zijn : mensch; op te leven naar dit
ideaal van den mensch, dat ieder in zich omdraagt, en dat verwezenlijkt is geworden in onzen Heer Jezus-Christus.
(2) Hier heerscht weer dezelfde verwarring tusschen onderwerp, inhoud en vorm. 't Is zeer waar dat de onderwer.ten de waarde
van kunstwerken niet bepalen. Daar zijn er die met een Avondmaal of een Kruisiging niets weten aan te vangen, terwijl het
oog van een Gezelle grootheid en schoonheid ziet in de eenvoudigste natuur van zijn Vlaanderen. Naar die grootheid en schoonheid, die de inhoud van de poezie zal uitmaken, wordt een kunste-
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1k laat hier Kloos' veroordeeling van Schaepman buiten
spraak om slechts in het algemeen te betoogen. Want rn. i.
lag de fout niet daarin dat de weergeving gebrekkig, het
sentiment slechts aangeduid was. Er zijn zoovele liedjes en
gedichten (uit onze middeleeuwen, om slechts een voorbeeld
te noemen) waarvan de weergeving gebrekkig is, waarin het
sentiment slechts aangeduid ligt : en die toch steeds als zuivere, echte poezie, veel schooner dan die van vele modernen,
zullen doorgaan. Veeleer lag de fout in het gemis van de
ware, machtige levensbeweging. Niet een van die gedichten
was geboren uit noodzakelijken levensdrang, gegroeid uit
het machtige levensrhythme dat den dichter beheerscht,
waaraan moet gehoorzaamd, dat zoo en niet anders moest
uitgedrukt. Hun kunst was niet een met hun leven. Zij gaven
hun eigen levensrhytme niet, maar dikwijls een abstract leven met
afgeleerde of overeengekomene beweging : zij voelden misschien
dit leven wel, maar zij namen het niet op met sympathie,
en vooral drukten het niet uit zooals dit zich in al zijn ernst
en in al zijn gloed, door hun eigen inste ziel, had bewogen
en geopenbaard.
Want aan dit machtige, sympatieke leven dat vereischt
wordt voor de kunst kan men geen weerstand bieden. Wel
mogen de heerschende begrippen over kunst en maatschappij die eenigszins in zijne veelzijdige wisseling en
uiting belemmeren. Maar de ware dichter weet zich uit die
knellende boeien te redden, om in de voile, vrije lucht van
Gods schoonheid, zijn Levensrhythme uitzingen. Getuige
onze Guido Gezelle.

naar geschat. Ook was, m. i. zoo buitengewoon raak niet en als
de veropenbaring van iets geheel nieuws, de vraag van Perk :
cc Zou deze gedachte, ontdaan van het poetische hulsel, minder
hebben getroffen ? » De vraag toch berust op een louter formalistische conceptie van de poezie. Zij zou zelfs laten veronderstellen dat' voor de kunst die gedachten de beste zijn, welke
door haar zelve 't minst treffen, maar een schitterende weergeving vermogelijken.
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V
Kunstenaar is hij, die de machtige levensbeweging voor
anderen kan vertastbaren, zoodat ook die anderen in zich
dit levensrhythme kunnen waarnemen. In de waarneming
juist van dit levensrhythme in ons ligt het onzeggelijke genot der kunst. Doch deze vertastbaring kan op verscheidene
en verschillende wijzen geschieden. En 't is door dit verschil in de belichaming van dit levensrhythme dat het
verschil tusschen de verscheidene takken der kunst ontstaat.
Voor een dichter nu belichaamt zich dit rhythme van
het leven in beelden en woordbewegingen van gevoelens
(lyriek) en gebeurtenissen (epiek), handelingen (dramatiek)
en betoogen zelfs, die wiegen op het rhythme van zijn ziel.
Op die wijze, om siechts een voorbeeld aan te halen,
drukte zich bij Vondel, dit rhythme van vroomheid, dat zijn
eindelijke levensrhythme geworden was, duizendvoudig bewogen, ja, beurtelings uit in de zoo innige beweging van de
« schoonste roode rozen groeien » ; in 't ernstig geest- en
verbeeldingswerk van zijn Altaergekeimenissen ; waaruit ze is
gaan stroomen in wondermachtige golven van zijn zuiverste
Levensstemming (sereniteit),door zijn groote verbeeldingen :
Lucifer en Adam in Ballingschap. (I)
Het bovenstaande mag ons helpen om te begrijpen wat
de zoogenaamde vorm dan eigenlijk is, en welke beteekenis
hij heeft voor de kunst.
De vorm is nog steeds voor den modernen kunstenaar
wat hij oorspronkelijk is geweest : de onvermijdelijke uit
het leven zelf gegroeide belichaming, vertegenwoordiging
van dit levensrhythme, waarin het leven zich bewust wordt
en zich vasthoudt. Wil dit nu zeggen dat de dichter verplicht
(I) Vg-1. A. Verwey. Inleiding tot Vondel. Men heeft veel
kwaad gesproken van Verwey's Vondelstudien. Dikwijls hebben
zijn mooie wit- en roodgeluiden daartoe aanleiding gegeven. Ik
erken nochtans dat ik, veel meer dan door breedvoerige plannen
en verklaringen, ben geholpen geweest, om Vondel's grootheid
in te voelen, door de weinige repels welke hij aan de Maria
Stuart of aan den Lucifer en den Adam in Ballingschal heeft laten

voorafgaan.
zI
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is voortdurend een nieuw rhythmen-schema te gebruiken?
Hoegenaamd niet. Men zou met evenveel recht kunnen beweren dat hij een nieuwe taal zou moeten uitdenken. Dat
wil alleen zeggen dat die rhytmen-schema's, evenals de taal)
niet moeten beschouwd worden als jets dat buiten den dichter staat, waartusschen hij een keus moet doen ; maar als
jets dat groeit en wordt in hem, als een organisch deel van
dit leven, 't . welk hij uitdrukken wil m. a. w. niet als jets
statisch, maar als jets dynamisch (I). De dichter kenmerkt
zich door de noodzakelijkheid van het gebruikte schema, en
de macht van de vrijheid waarmede hij zich daarin bew eegt (2).
(1) Het is dus ook eene valsche voorstelling van de rol des
kunstenaars tegenover de taal, welke sommige modernen ons
geven, wanneer zij zeggen dat iedere nieuwe generatie haar
niet zonder eenig voorbehoud moet aanvaarden, maar haar terug...
brengen tot haar eenvoudigste elementen. Ook deze voorstelling
is statisch, zij ook beschouwt de taal van buiten.
(2) Hieruit zij begrepen dat het m. ook minder juist is wat
Dr G. Kalff schrijft : « Het is niet voldoende verzen aan te wijzen
waar verwantschap tusschen klank en inhoud bestaat ; doch men
moet ook in staat zijn aan te toonen dat diezelfde klankverbindingen niet gebruikt worden om een volslagen anderen inhoud
nit te drukken. » (Over de wording van Literaire Kunst-werken, bl.i7).
Wat hij hierdoor verstaat wordt verduidelijkt door eenige plaatsen uit zijn Literatuur en Tooneel, waar hij zegt niet goed te begrijpen hoe Vondel hetzelfde triomphantelijk rhythme van den
rei n Gezegend zij de held » gebruikte in zijn 7e1hte om een._
gansch andere stemming uit te drukken :
aartsvader Jozef och !
zoo gij den grave uit nog
eens uw hoofd gansch beroofd van zijn stralen
uitstaakt in 't staatsbedrog !
Hier meent hij op glad ijs te zijn.Maar men gevoelt nochtans dat
in hetzelfde versschema, de rhythmische beweging geheel en
gansch anders is. En weet men dan niet dat een sonnet b. v.
« naar den wille des meesters beurtelings zoet-rokig minne-dicht,,
of stroomende hymne uit de diepten der ziel, iedere flikkering
en tint van het menschelijk gemoed kan vatten. »
Deze verkeerde voorstelling spruit eveneens uit een statische
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Een kunstwerk ontleent zijne waarde aan het leven dat
er uit spreekt. Dan mag de zoogenaamde maat nog zoo
zwak zijn, en de zoogenaamde klank nog zoo schraal ; als
de poisslag van het leven er in slaat, en men dat mee kan
voelen bewegen, zoodat het ook in ons bewust wordt ; dan
blijft de veneering van de toekomst, met haar eerbied en
haar liefde verzekerd. Werken, waarvan de voornaamste
verdienste ligt in wat men pleegt den vorm te noemen,
zullen, naarmate de uitdrukkingsmiddelen verfijnen en
vermenigvuldigen, met de geslachten vergaan. De eenvoudigste woorden-combinatie, de gewoonste uitdrukking kan
opeens tot de hoogste kunst verheven worden, als daar plots
een ziel in trilt. Nu nog juichen wij mee met de groote
levensdichters : Homeros, Sophokles en Aeschylos, Dante
en Shakespeare, Milton en onze eene Vondel. Wij voelen
onze menschelijkheid in vervoering voor de « misvormde
en zoo onbeholpen scheppingen van de Gotische Kunst : »
en voor de schilderiien van een Fra. Giov. Angelico of van
een Memlinc, meer nog dan voor de zoo net bestudeerde
gewrochten van een Raphael of van een Rubens, wordt
onze ziel die beweging gewaar, welke zij met al de liefde
van hun wezen (want « all great art is praise ») naar hun
beste kunnen en vermogen, op hun knieen, zou men zeggen,
hebben uitgebeeld.
Wie echter dit rhythme van het leven mist, mag, jawel,
al de schatten van de taal en van de versbouwkunde te zijner
beschikking hebben ; hij zal heel aangename geluiden naast
elkander weten te plaatsen ; beelden uitdenken ; heel verstandige gedachten verbindingen voordragen ; hij kan geestig
zijn en vernuftig, sonoor en plastiesch ; knap theorieseeren
over klankexpressie en beeldspraak ; een tijdlang zelfs de
gewone kunstverbruikers duizelig maken, om den luister
van de uitvoering, zijn werk zal steeds, in meerderen, of
minderen graad, rhetorica zijn. Want 1?hetorica, waarover
opvatting van de klanksymboliek en van het versrhythme. Hij
schijnt mij toe ze te beschouwen als iets Masts, afgezonderd van
de innige beweging waarmee zij uit den dichter zijn opgegroeid.
Ook de oude opvatting der zoogenaamde harmonic imitative gaat
aan hetzelfde euvel mank.
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thans zooveel gedeund worth, bestaat alleen in die splitsing van
het onafscheidbare, in die scheur tusschen vorin en inhoud, van
leven en kunst. Maar duizendvoudig meer waarde heeft
steeds de eenvoudigste uiting van elke diep- menschelijke,
schoone levensbeweging. Die uiting mag sours kinderachtig
schijnen en lachwekkend zelfs : te midden van moderne
kwatrijnen en terzinen, in al de « passie- en verdoemenisen trots n poezie zal zij dat noodzakelijk. Het nadoen echter
zal men niet. Want het zal « echt zijn en zuiver, en
verkwikkend door natuurlijkheid en ongesmuktheid.Wel zal
het geen kunst worden van den eersten rang. Zeker toch :
als « een volksliedje van een artistiek volk, » niet te vergelijken, neen, met een symphonie van een groot componist,
maar als een volksliedje dat een machtiger componist zal
beluisteren en gebruiken tot een heerlijk, vol- uitgezongen
stuk menschelijkheid.
VI
Wij hebben gezien in welken zin er met den toets van.
de Nieuwe-Gidstheorieen omtrent klank-expressie en beeldspraak, rhythme en plastiek, in de poezie niets aan te
vangen valt. Wij hebben haar getoetst aan enkele voorbeelden, waarin niemand kunst zal zien, en die er nochtans een
onberispelijke toepassing van schenen te zijn. De reden lag
hierin dat dit rhythme te statisch wordt opgevat, waar de
poezie bepaald wordt in verhouding alleen van de weergeving.
De modernen hebben de begrippen der Ouden te licht
bevonden : en wel mag dit zijn, omdat dezen gedachten en
vorm als een afgetrokken iets beschouwden, waar dan voornamelijk, om de didactische strekking die onze letterkunde
altijd min of meer heeft aangekleefd, op het eerste element
werd aangedrongen. Nu is men nog leelijker gaan afdwalen.
Want ik ken geen gevaarlijker strekking voor de kunst dan
deze : wanneer men aan den vorm als zoodanig eene waarde
gaat hechten die hij niet heeft, en hem gaat behandelen als
jets onafhankelijks van alien inhoud, dat zijn reden van
bestaan in zich zeif draagt. Met die vereering van den vorm
is alle decadentisme begonnen. Maar dan kunnen wij de
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kunst, poezie, muziek, enz., best genieten, wanneer wij
daarin, niet de volmaaktheid der weergeving, maar de uiting
van een ziel, de beweging van een mensch, zooals wij zelf,
beginnen te zien.
Om waarachtig grootsche poezie voort te brengen, zal
men haar steeds meer dynamisch moeten bepalen, in verhouding nl. van het le-vensrhythme, in de eenheid van inhoud
en vorm. Men zal geen duurzaam werk verrichten, zoolang
kunstenaars niet beoordeeld worden naar de intensiteit van
oprecht-schoon leven, dat zij zich bewust-worden en trachten uit te drukken ; zoolang al die voorschriften omtrent den
vorm en zelfs de taal, omtrent de klankexpressie en de beeldspraak, zoolang eindelijk al de grondbeginselen der aesthetica niet worden wat zij waren voor die eerste kunstenaars
uit wier praktijk zij werden opgemaakt : de natuurlijke,
noodzakelijke groei en uiting van hun eigen machtige levensbeweging. Literatuur vindt haar zuiverste waarde en haar
hoogste genot,wanneer zij beschouwd wordt als eene levensuiting. En daarom zal er steeds meer plaats worden ingeruimd voor eene dynamische kritiek, eene dynamische aesthetica.
J. VAN MIERLO, JR. S. J.

*At* t.ttskt.k.ttttil tt-ktt,
ZWART LI M B U RG
DE KOLENKOPPEN

Wat? Die grimmig zwarte kolenkoppen
Zouden Limburg komen stukken scheuren ?
De eiken uit ons bosschen komen sleuren ?
Brabblend hier hun pijpen komen. stoppen ?
Wat? Des Zondags op ons heuveltoppen,
Waar wij congregatieliedren neuren,
Of te kaarten zitten vOor de deuren,
Zwaaien komen met hun grove schoppen ?...
En ik zou niet mogen jammerklagen !
En ik zou hun spotjuk moeten dragen
Zonder uit te roepen : « Houdt den mond ! »
Limburg zonder poezie of zeden ?
Limburgs vrome boezen ingetreden?...
Steekt mij dan maar liever in den grond !
DE DOODE KREKEL

Och arm, daar ligt hij op den schilfersteen,
De krekelaar, die gistren nog zoo luid
Zijn liefde zong in 't strekkig heidekruid!
Daar ligt hij dood nu, met gebroken been !
Toch ging hij niet zoo bitter aaklig heen !
Hij hupte dag aan dag, de jonge guit,
Op vrije en klaarbezonde paden uit,
Nog sjirpelziek als de avondlamp al scheen.
Hij vond geen roet nog in zijn pereldauw,
Geen drakenvlerk nog in zijn etherblauw;
Hij meende : « Aleeuwig is de Kempen mijn! »
Aleeuwig !... Hem trof de dood te goeder uur:
Dra zullen knarsend staal en loeiend vuur
De zangers op mijn krekelheide zijn !

ZWART LIMBURG

NOG HEB IK U

Nog heb ik u, nog zijn uw krekels mijn,
Lief plekje met uw rosse heidestrook,
Lief dorpje waar mijn poezie ontlook, —
Dat echter spoedig zult verloren zijn.
Nog zie ik dat uw bloemen, die ik strook,
Uw venen, cirkelrond en zilverrein,
Uw bosschen, druipend van hun terpentijn,
Mij tegenlachen door een hel van rook.
Reeds woelen kille boren, — o, ik gruw ! —
U wreed, mij even wreed, door 't ingewand !
De schouwen rijzen op den heuvelkam
En willen u, met heel het Kempenland,
Ten hemel spuwen als een enkle vlam !...
Maar thans, nog heb ik u, nog heb ik u !
DE AUWELEN

Zijn de Auwlen werklijk uit het land verdwenen,
Gelijk het staat in Lenaert's donker boekje?*)
Mij dunkt ze zwermen weder rond ons venen,
Gekleed met roode pet en leeren broekje.

Mij dunkt ik zie ze weder buitelbeenen,
Berg op, berg af, berg in, berg uit. Elk hoekje
Wordt volgestopt met zwarte glinstersteenen
En schalt van kikkerlach en brabbelvloekje.
En duizend spoken komen samenspannen
Met hen : ik ijs voor nikkers, wreede draken,
Alvinnen, droezen, stieren, zwarte bokken !...
Toe, menschen, helpt me rukken aan ons klokken,
Om, als een wolk van kaf en distelhaken,
Dat vreemd gepuffel uit ons heim to wannen !

*) De Verdwijning der Alvermannekes,

door J. Lenaerts.
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16o
EEN ZWARTE DROOM

Ik droomde van mijn Witte heimaatgauw, —
Nu zwart en zonder golvend bloemenmeer,
Den paarsen roem van 't Kempenland weleer....
De knopjes zengden weg, beroofd van dauw,
Bemorst met wrange wolken roet en smeer,
Die spookten uit fabriek en reuzenschouw
En alles tragisch hulden in hun rouw.
Mijn bloempjes Wiesch er dan geen enkel meer?
Ik zocht, ik zocht — tot mij hun glimlach trof :
Een tuiltje heidebloempjes, krank en bleek,
Verwelkend in een stillen priesterhof...
Dat purpertuiltje leek mij een symbool
Van 't schaarsche yolk dat uit Gods kerk niet week -En huivrig in haar armen zich verschool.
LAMBRECHT LAMBRECHTS.

FREDERIK DE GROOTE VAN ZWABEN

(Vervolg)

Iv
« Versche brood] es — wafelen, krakelingen en cadet] es
koopt menschen koopt
't zijn de beste, ze zijn van
bakker Kodweiss in Marbach. »
Zoo riepen ze haar wakker uit haar gedroom.
Ze keek op en zag de vrouw, aan wie ze de boodschap
voor haar man had meegegeven... deze trok een heel boos
gezicht en riep :
« Dat is nu toch een schande... nog geen uur geleden
heb ik tegen den kapitein gezegd dat zijn vrouw onmogelijk
komen kon en nu is ze er toch en maakt mij tot een leugenaarster... Geef in 't vervolg als je blieft aan een ander je
boodschappen mee maar niet aan mij... Ik mag mijn
evenmensch geen kwaad toewenschen, maar wat zou ik
lachen wat zou 't aardig zijn, als de Hertog met zijn
Italiaansche madam, daar nu ook eens met al de anderen
voorbij kwam... ze hebben toch net hun beste blauwe
schoenen aan. Die zouden we er dan bij kunnen roepen en
die kunnen dan mooi peet staan. »
De jonge vrouw weerde haar of als een kwaad-voorspellende geest.
Maar de verkoopster was inderdaad heel boos dat men
haar iets had laten vertellen, wat niet waar was. Ze bracht
haar echter na een poosje weer tot kalmte, door haar to
beloven dat ze mee naar huis mocht rijden.
« Dat is goed », zei ze « want ik ben zoo moe als een
jachthond. Ik kan niet zooals de anderen, stil op een plekje
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blijven zitten ik moet mijn waar rondventen en dat is
toch ook eigenlijk beter, want ik ben al bijna uitverkocht ».
Maar ik heb in 't gedrang een valsche zestalf voor een goeie
aangenomen, die zal jullie me voor vol aanrekenen, is 't
niet ?
« Ja, ja zeker ». En zoo ging ze weer, haar waren
aanprijzend, verder.
Eindelijk kwam de kapitein I 't was een knappe,
statige man, zooals hij daar stond en zijn steek afnam om
zich 't zweet van 't voorhoofd te drogen.
Hij was zelf niet heel lang, maar zijn voorhoofd was
bijzonder hoog en mooi gevormd. Daarbij had hij niet
alleen nu, maar altijd, een bijzonder rechte, militaire houding. Hij kuste zijn dochtertje en tilde haar uit het rijtuig,
maar zijn vrouw gaf hij, hier, waar ze allemaal bijstonden,
enkel maar een hand. Hij liet door een soldaat een stoel uit
de taptent halen en hielp haar bij. 't uitstappen, wat maar
met groote moeite ging. Toen ze goed en wel op den grond
stond zei ze : « Je moet niet boos zijn, beste man, dat ik
't er toch nog op gewaagd heb... ik heb er mij zelf al genoeg
verwijten over gemaakt, maar je broer en de student
hebben me geen rust gelaten ».
« Je bent een kranige soldatenvrouw » zei haar man
en wat we nu nog van God zullen krijgen, zal met zijn hulp
ook niet verwend of verweekelijkt zijn.
Nu schudde hij ook zijn broer hartelijk bij beide handen,
en toen nam hij broeder, schoonvader, vrouw en kind mee
naar zijn tent.
« Je ziet er best uit » zei zijn broer « 't soldaten-leven
schijnt je nu toch wat beter te bevallen... »
« Ja, ja, op zoo'n dag als vandaag is 't wel aardig...
Maar jij hebt toch van ons beiden 't beste deel gekozen, je
bent gebleven in ons ouderlijk huis, je bouwt je akker en
bakt je brood en hoeft niemand in de wereld om iets te
vragen, of of te wachten tot men je de noodige eer bewijst.
Maar wanneer men van zijn heele vroegere leven, van broers
en zusters en zijn heele familie afscheid neemt, moest men
in ruil daarvoor wat groots kunnen winnen. Als men
't in de wijde wereld niet tot iets heel groots kan brengen,
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doet men maar veel beter en blijft thuis. Ik heb altijd een
gevoel gehad dat ik jets bijzonders kon worden, en toch
werd ik 't nooit. Ze hebben mijn jeugd voor mij bedorven.
En om nu — als getrouwde man — nog jets nieuws te gaan
zoeken, dat zou net zijn of men nog zelf wou groeien, als
men al lang zelf kinderen heeft. Nu moeten de kinderen
maar groeien en de vader blijft zoo klein als hij is. Maar
toch zal ik iets worden, waaraan ik weten kan waarom ik
besta. Me dunkt ik zou op de wereld maar liefst boomen
willen planten. »
De bakker raakte een beetje uit zijn humeur en zei :
« Je weet wel dat er aan je is gedaan, wat wij, burgermen.schen in onzen stand, aan je doen konden. »
« Ik maak niemand verwijten. Niemand heeft anders
kunnen handelen dan er gehandeld is, maar dat ik eenmaal
chirurgijn, of eigenlijk gezegd barbier geweest ben, dat blijft
mijn heele Leven lang als pik aan me kleven. 1k voor mij
zou er wel overheenkomen, maar mijn kameraads vergeten
't nooit, ze plagen er mij nog altijd mee, en 't is heel dom
van mij geweest om hier in de stad in dienst te gaan, waar
iedereen mij ke pt en iedereen vraagt : « Wat is ie geweest »
en « waar komt ie vandaan ? » of « He, ben jij niet een broer
van den bakker in Bielefeld ? » 1k hoef me, goddank, niet
over mijn familie te schamen, maar met hun gevraag
zouden ze een mensch toch graag zijn eenen jas uit- en zijn
anderen aantrekken... In een ander land had ik het veel
verder gebracht...
« Maar dat is nu allemaal niks. Ik ben heel blij dat ik
je eens zie, en ik bezit het beste wat er op de wereld bestaat,
een lieve, brave vrouw... Neen je hoeft je oogen niet neer
te slaan, Liesbet, ik mag mijn eigen broer toch wel vertellen
hoe gelukkig ik ben... Maar nu moet je ook een poosje bij
ons blijven, Johan. Ik heb eerst recht plezier, als ik weet hoe
lang 't zal duren. »
« Ik moet van avond nog paar huis. Ik heb een paar
menschen besteld, en die zitten waarschijnlijk al op me te
wachten. »
« Goed, dan kunnen we ten minste die paar uur gezellig bij mekaar blijven. n
De kapitein wou zijn oppasser om wat eten sturen,
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maar de oude Kodweiss zei : « Vandaag is hier toch niks
ordentelijks te krijgen, daarom heb ik een paar flesschen van
onzen goeien, roojen Schalsteiner meegebracht, en in de
etensmand zit ook nog wat. »
Ze zaten gezellig bijeen. De broers vertelden elkaar van
hun dagelijksch leven en de kapiteinkon 't niet genoeg roemen
dat zijn vrouw zich zoo flunk hield. Hij zei dat ze hem al
tweemaal, hoewel ze niemand in de wereld zoo lief had als
hem, zonder een woord in den oorlog had laten trekken, dat
hij 't toch maar een beetje verder brengen zou, want 't chirurgijnschap in Marbach had hem nooit genoegopgebracht
om behoorlijk in de wereld rond te komen. En nu had hij
nog maar een wensch in de heele wereld, dat God hem
een noon zou geven aan vii en hij leeren kon wat hij had
gemist !
« Ja, ja, ft zei zijn broer, « je hebt 't je heele leven
lang altijd groot in 't hoofd gehad je hebt alleen maar
plezier, als je denkt dat 't altijd nog mooier, altijd nog
grooter worden zal. » En hij vertelde aan zijn schoonzuster dat kleine broer Kasper, toen hun vader vroeg was
gestorven, altijd allerlei avontuurlijke plannen had gemaakt en andere dingen had willen doen dan alle andere
kinderen.
Ze zaten zich met zooveel plezier in de herinneringen
van hun jeugd te verdiepen, dat de oude Kodweiss er geen
woord tusschen kon krijgen en alleen maar aan elk van de
gasten beurt om beurt eens een knipoogje gaf om hun glas
uit te drinken en dan bij 't op nieuw inschenken, zich zelf
vooral niet vergat.
Eindelijk kwam de student ook aanzetten en zei hijgend
van 't harde loopen : « Ik heb de zonderlingste avonturen
gehad. » Hij kon bijna niet praten van 't lachen, tot hij
eindelijk voortging : Zoodra we hier aankwamen dacht ik
bij mezelf : « Ik moet toch eens kijken wat hier te koop is
en zocht me een geschikt plaatsje uit, waar ik alles goed kon
zien. Daar kwamen een paar goeie Ludwigburgers, beladen met eten en drinken aan. Ze hadden een ladder bij
zich en klommen daarmee in een boom. Nauwlijks hadden
ze een tak stevig beet gepakt en wilden de ladder achter
zich optrekken of -- jawel... daar haal ik haar weg, zet
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haar tegen een anderen boom en klim ook naar boven... Die
brave lui'aan 't schelden van wat ben je me! maar daar stoor
ik me natuurlijk niet aan, ik vind 't zelfs wel leuk ! Achter
mij klimmen er nu nog een paar op mijn gestolen ladder
naar boven, en ik heb werk om te zorgen dat ik goed en wel,
stevig op mijn tak kom te zitten en nauwlijks heb ik me een
beetje op mijn gemak geschikt, of, net als ik gedacht had...
daar komt een derde gezelschap en haalt de ladder voor
onzen neus weg !... Ze zetten haar in een derden boom en
hun gelukt 't eindelijk om haar achter zich op te trekken !
Nu had je 't schelden en razen van den eenen boom
naar den anderen eens moeten hooren ! We hadden een
stukje van 't oude Griekenland, een herinnering aan de
Olympische spelen, midden in de doorluchtig—hertogelijke
Wurtembergsche Pruikenparade ! Onder ons het Grieksche
koor der volksmenigte, die ons hooggeplaatsten bespotte en
hun samenspraken met klassieke opmerkingen verduidelijkten... Ze floten, of klapten in de handen, al naarmate de
drie antieke tooneelspelers in de boomen elkaar eens goed
aftroefden. We speelden op een inderdaad hoog gelegen
tooneel, zonder verandering van decoratie...
Een poosje lang werd 't stil, zoolang de parade voorbij
trok... De muziek klonk en er werd gesalueerd.
Ook wij uit onze boomen riepen : « Hoezee, en Leve
de Hertog », en de brave burgers in den eersten boom
zwaaiden met hun flesschen...
Maar toen de parade voorbij was, begon het driedubbele koor in de boomen op nieuw.
De student bootste hierbij 't schimpen, schelden en
schreeuwen van de verschillende groepen en 't geroep van
't yolk beneden zoo precies na, vooral de stem van een man,
die een krop had, dat de kapiteinsvrouw riep : « Hou je toch
alsjeblieft stil, want ik kan niet meer van 't lachen ».
En nu vertelde hij dan maar gauw af, hoe alle drie de
gezelschappen met hulp van de policie weer uit hun boomen
verlost en veilig en wel op een grond waren gekomen en hoe
de volksmenigte hen jubelend begroet en nog lang, luid
juichend achtervolgd had.
Het vertellen van dit intermezzo, bracht nieuwe vroo-
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lijkheid in de tent en de kapitein vroeg den student, of hij
nu nog geen examen gedaan had ?
« 1k geloof dat ik hier op aarde ongeexamineerd zal
sterven, om hiernamaals door al de vier faculteiten tegelijk
tot doctor te worden gepromoveerd. Maar ik blijf toch nooit
in dat krombeenige Zwabenland, waar achter iedere schuur
een mislukt genie zit te hokken, dat denkt dat hij van zijn
voorname hoogte, de rest van de wereld over zijn schouder
mag aankijken. »
De kapiteinsvrouw, die een goeie Zwabin was, verdedigde haar lief geboorteland ze noemde 't ondankbaar als
men altijd in de verte zat te turen en 't gevoel vergat dat de
eigen landstreek nu eenmaal in 't hart heeft gelegd. -Haar
gezichtje gloeide en op echte vrouwenmanier begon ze ook
tegelijk de vroegere verdrietige uitdrukkingen van haar man
te weerleggen... Hij voelde wat ze er mee zeggen wou, en
greep stil naar haar hand.
Hij was nu weer op zijn geliefd stokpaardje gekomen,
namelijk dat geen moeite, geen offer, hem te zwaar zou zijn
om zijn gebrek aan wetenschappelijke opleiding te verhelpen. Hij verteldedat hij, toen hij bij den chirurgijn in de leer
was, eens een levensbeschrijving van Alexander van Macedonia gevonden had, waar de laatste bladzijden aan mankeerden, en hoe verdrietig hij toen daarover was geweest —
en zoo was 't met zijn leven en zijn studeeren ook altijd gegaan de laatste bladzijden ontbraken, en vinden zou hij ze
nooit.
De student gaf hem gelijk, maar vond wat hij zei toch
een beetje gek. Hij kon het verlangen van dezen man niet
goed begrijpen, want menschen die den gewonen leergang
zijn gevolgd, die eerst de lagere en dan de hoogere school
doorloopen hebben, kunnen den hunger naar weten niet begrijpen, van anderen, die alles wat ze weten zoo maar te
hooi en te gras hebben opgedaan, hoe ze 't een of ander
boek, dat hun toevallig in de hand komt, niet begrijpen,
omdat de samenhang met een ander boek ontbreekt, hoe
iemand dan soms denkt dat hij al heel wat weet, om dan
ineens tot het bewustzijn te komen dat hij in 't groote rijk
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van de wetenschap nog maar een stumper en een brekebeen is.
De student zat te luisteren en antwoordde niet veel, en
de goeie roode Schalksteiner bewees hem hierbij uitstekende
diensten. Hij maakte vergelijkingen tusschen het leven in de
tenten voor Troja en hier in het Ludwigburgerkamp. De
kapitein en zijn_ vrouwtje knikten lachend, toen hun de
rollen van Hector en Andromache werden toebedeeld : ze
voelden zeker dat men in iederen levensstand, in elken tijd,
de echt-menschelijke waarde kan bewaren.
Broeder schout stond nu op om afscheid te nemen en
oak de oude Kodweiss began er op aan te dringen om naar
huis te gaan.
Maar toen ze opstond om zich kiaar te maken, viel ze
op eens haar man om den hals, verborg haar gezichtje tegen
zijn schouder en zei : « Och man, ik ben bang dat ik niet
meer naar huis kan... »
De kapitein werd vreeselijk bleek. Hij zei tegen al de
anderen dat ze de tent zouden verlaten, toen hij op eens de
stem van de broodverkoopster hoorde, die riep : « Daar,
Kodweiss, m'n heele mand is leeg, en morgen hebben we
mooi weer te wachten... Je dochter heeft me beloofd dat ik
met jullie naar huis mocht rijden... Ga je nog niet haast
weg? »
« Roep haar even binnen ! » hoorden ze de stem van 't
jonge moedertje in de tent. Haar man kwam naar buiten en
bleef een poosje met een wit gezicht bij zijn schoonvader en
zijn neef staan. Al gauw kwam de vrouw weer uit de tent en
zei : « Gauw, gauw inspannen... 0 die mannen, wat doen
die gekke vrouwen toch niet voor jullie... Daar gaat me dat
goeie mensch in zoo'n toestand van huis weg om haar man
te bezoeken en hij, hij loopt weg zoodra hij de trommel
maar hoort, en trekt in den oorlog, naar Holland of Bohemen ! Hoe sta jullie daar nu zoo als de koe voor het dichte
hek. Maak dat de wagen voorkomt, anders heeft 't arme
kind nog niet eens een stadje waar het geboren is en thuis
behoort. »
« Een noon, die in 't krijgsgewoel is geboren » riep
hoogdravend de student, maar niemand luisterde naar hem.
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De oude Kodweiss liep gauw, op een sukkeldrafje, naar den
wagen en de kapitein, die zijn dochtertje aan zijn neef over
gaf, holde naar zijn kolonel. De overste Friedrich von
Gablenz gaf hem met plezier verlof, omdat de troepen toch
dien volgenden dag ontbonden zouden worden. En de
kolonel beloofde om peet te wezen, als het kindje, dat ze
verwachtten, een jongetje was.
't Was een zachte Novemberavond, zooals men die in
de druivenstreek van Zwaben dikwijls nog laat in den herfst
heeft. De nacht was snel gevallen en onder beschutting van
de duisternis werd het jonge moedertje zonder opzien in het
rijtuig gedragen. Het stroo, dat ze met zulke vriendelijke
gedachten voor anderen had meegenomen, kwam haarzelf
riu goed te pas. Het zeil van de tent werd over den open
wagen gespannen en zijzelf met een paardendek toegedekt,
zoodat ze bijna als in een bed lag. Alleen hadden ze nog al
moeite om het dochtertje zoet te krijgen, dat begon te
schreien omdat er zoo raar met moeder werd gedaan.
Tot ze de herrie goed en wel achter zich hadden, liepen
de drie mannen naast het paard, om hinderlijke nieuwsgierigen op een afstand te houden.
Toen het getier en lawaai enkel nog maar uit de verte
terugklonk, hield de oude Kodweiss niet op of de beide
anderen zouden in den wagen gaan zitten. Hij zelf voerde
de paarden bij den toom, want uit het kamp in de verte
ging met luid gerekketek en geknetter het vuurwerk omhoog, en vuurpijlen en bonte raketten ontploften tusschen
de stille sterren.
« Voor 't geld dat dat gekost heeft, » zei de student,
hadden duizenden menschen van den winter vuur kunnen
koopen, maar dat domme y olk staat er maar naar te gapen,
en denkt er niet aan dat het zijn warme kamer voor zijn
oogen in de lucht ziet vliegen !... »
De kapitein verzocht hem dringend om nu eindelijk
eens zijn mond te houden. Hij boog zich over zijn vrouw
en vroeg haar hoe 't haar ging.
« Goed, » antwoordde ze zachtjes. « Wees maar niet
zoo bang ... hou je maar kalm en dank God, dat je dat geworden bent, waar je je verbeeldt, dat je kameraden je op
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aankijken... Dat gevoel dat je zelf een dokter bent en me,
als 't noodig is, helpen kunt, geeft me zoo'n groote rust...
Je moet het dus in 't vervolg, alsjeblieft, nooit naar meer
vinden Zeg me dat nu, Kasper, zei; me dat je er niet meer
bedroefd om bent ... Dan zal ik zoo rustig zijn en gelukkig. »
Hij nam haar handje in zijn hand, kuste het, en toen
ging ze voort : « Daar net heb ik even een beetje geslapen
en toen was 't net of ik je zag, zooals je verleden jaar in
Bohemen waart ... en eenmaal heb ik je gezien als officier,
eenmaal als dokter en eenmaal als veldprediker... Je bent
immers alle drie, en alle drie goed geweest? Dank God toch
voor de vele gaven, die je van hem gekregen hebt en laten
we stil bidden, dat Hij ze ook aan ons kindje geven mag. »
« Ja, maar praat nu maar niet zoo veel, » zei haar man,
« ik weet alles wat je denkt, ik ken je innigste gedachten
Hou je nu maar heel stil en doe je best om nog wat te
slapen. »
Hij ging weer op 't voorbankje zitten en een onuitsprekelijk gevoel van geluk kwam over den sterren man ... Hij
zag wat hij aan zijn vrouw had en zijn eenige wensch was
dat God hem nog lang in het leven zou laten, om het te
kunnen blijven zien. De hemel scheen zoo licht, met al die
lichte sterren, die, zachtjes bewegend, den weg schenen te
volgen dien de maan was gegaan, en hij zat stil omhoog te
kijken toen de student, die naast hem zat, zei :
« Wat zou 't aardig zijn als 't kind den avond na dat
prettige tochtje onder open lucht geboren werd ! »
Hij hield hem de hand op den mond om toch alsjebliei
te zwijgen.
Zingend en schreeuwend trokken de menschen, die de
revue gezien hadden, naar huis terug. Hij had hun ook
graag de hand op den mond gehouden en zijn vrouw voelde
dat, want ze zei tegen de broodvrouw, die naast haar zat :
« Zeg aan mijn man dat het zingen mij volstrekt niet
hindert. »
Hij kuste den trouwring aan zijn hand.
Zoo reden ze langzaam verder. Zij keek met lichte
oogen naar den hemel, waar de sterren bloeiden op den
12
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donker-blauw fluweelen grond en ze voelde zich opgenomen
in de ziel van het groote Al, en ze had geen gevoel meer van
waar ze kwam of waar ze heenging Overal, overal was 't
't zelfde, in de heele wereld kiopte 't eene,groote moederhart
De student, die nooit zijn mond kon houden, zei op 't
voorbankje zacht tegen den kapitein : « Plato zegt in zijn
Phadon, dat al ons weten maar herinnering is, en dat vreemde
gevoel dat we dikwijls hebben of we al wat we zien, beley en en droomen, vroeger al eens hadden gezien, geleefd en
gedroomd... alleen daarvan komt omdat de ziel zich eenvroeger leven herinnert... Maar ik geloof dat het niets anders is
dan 't opnieuw ontwaken van de gedachten en fantasieen,
die de moeder droomde toen het kindje sliep onder haar hart.
« Niemand kan vatten welken invloed dat hebben moet
op 't heele leven van 't kind net als 't zaadje in den grond
zich ook ontwikkelt zonder dat men er iets van ziet We
begrijpen 't pas als 't in 't licht omhoog schiet Ik heb een
gevoel of we van nacht in 't oneindige zien, in de oneindigheid van de aarde, waarin het zaad op de zon van den
zomer ligt to wachten, in de oneindigheid van ons eigen
leven ... Hier de aarde, daar de sterren ... heel de groote,
oneindige wereld, onder onze voeten en boven ons hoofd...
Hier werd hij weer in zijn beschouwingen in de rede
gevallen, door den ouden Kodweiss, die riep :
« Goddank, daar heb je de lichten van de stad. Het
jonge vrouwtje richtte zich op en haalde driemaal heel diep
adem Wat was ze ver weg geweest, wat was haar ziel ver
heen gedragen !
Haar man voelde iederen harden steen, waarover 't
wagentje over de keien hotste!
Toen ze de markt opreden stond er vlak boven hun
huis een dubbele ster en de student riep : « Kijk, daar vlak
boven ons dak staan Castor en Pollux ... In den gang mijn
altaar van Vulkaan en boven ons hoofd de dubbele sterren.
Dat is een welkom voor 't kindje dat komen gaat. »
't Was een gekke jongen, maar hij kon toch wel aardige dingen zeggen en zijn neef gaf hem een hand.
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't Vrouwtje werd gelukkig goed en wel in huis gebracht
en leefde op zoodra men haar over den drempel had gedra_
gen. Ze maakte eerst nog alle kasten open en wees haar
moeder waar ze alles vinden kon. Over de harp in de voorkamer lei ze een doek, ze wist dat ze daar in lang niet meer
op zou spelen.
Ze viel gauw in slaap, ze hadden haar vriendin, de peet
van het dochtertje gehaald en die bleef bij haar waken. De
anderen gingen zoo lang naar bed, behalve haar vader en
haar man,die in de kamer achter den winkel bleven wachten.
V
Den volgenden morgen, uit het huis van den verwer over hen, fladderden vroolijk helder-roode lappen als
viaggen in de zon, — was 't groote bedrijvigheid en heen en
weer geloop in het huis van den bakker. De peettante had
een groot boezelaar met een borststuk voorgedaan en ging
ordenend en regelend een beetje gewichtig doende —
door het huis op en neer. Buren en familie liepen, ongenoodigd en ongevraagde diensten aanbiedend, uit en in. Op
de tafel stond altijd maar weer versche koffie en geboterd
brood en ieder mocht toetasten. En de oude Kodweiss en
zijn vrouw knikten daarbij met vriendelijke gezichten. Want
als een groot vreugde het huis inkomt, is 't of de bewoners
er van vriendelijker worden en hun blijdschap willen deelen
met iedereen.
Al wat man was, werd echter naar de benedenverdieping
verbannen : ze hielden samen allerlei geleerde gesprekken,
waar ze in hun spanning en hun angst niets van onthielden !
De student dwong de kapitein om hem van den veldtocht in Bohemen te vertellen, waar hij met de Oostenrijksche armee tegen Frederik II gevochten had en hoe ze daar
jammerlijk waren verslagen en verstrooid en door allerlei
ziekte bezocht.
De geheele strijd der gemoederen in de Duitsche landen, vooral beneden den Rhijn, die noch het Oostenrijksche
noch het Pruisisch bewind gehoorzaam wilden zijn, werd
met veel geleerdheid en overtuiging in den kleinen bakkerswinkel te Marbach behandeld, terwijl ze allen met een oor
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zaten te luisteren naar wat er op de boven-verdieping gebeuren ging.
Het was eigenlijk een beetje gevaarlijk in die dagen om
over Frederik II te spreken, want ze herinnerden zich nog
heel goed dat voor een paar jaar de in dienst gepreste soldaten, onder 't geroep van : « We willen niet tegen de
Pruisen optrekken ! », in opstand waren gekomen, de kazerne in brand hadden gestoken en naar alle kanten waren
weggevlucht. Hoe ze daarna aan den ingang van het
Eybachdal nog eens in verzet waren gekomen en zeventien
er van op de plek zelf waren gefusileerd.
De student sprak met groote afkeuring over 't feit dat
Frederik II in dat zelfde jaar slecht geld had laten slaan en
dat de kleine Duitsche vorsten, die hun troepen voor 't
groote Duitsche rijk in 't veld hadden gebracht, uit Frankrijk
geld ontvingen om daarmee het staatsievertoon van hun
belachelijke kleine hofjes staande te houden.
De kapitein merkte alleen, zoo maar terloops op, dat
ook de Engelsche minister Pitt in 't vorig jaar openlijk in
vol parlement, Frederik II een held genoemd had en sprak
zijn geestdrift over den grooten Pruisenkoning uit. De student wou daarvan niets hooren en beweerde dat als
Frederik II een held was, dat alleen kwam omdat de troepen, die tegen hem In oesten vechten, dit nooit met hart en
ziel hadden gedaan. Hij zei dat Frederik's tegenstanders al
half overwonnen in den slag trokken en hij dus tegen louter
eenarmigen yacht, want dat de mismoedigheid iederen soldaat een arm op den rug vasthond. De student, die in gewone omstandigheden al van dwaasheid niet wist wat te
doen, overtrof nu nog zichzelf door gekke invallen, om de
anderen maar over dat moeilijk uurtje heen te helpen.
De kapitein zat maar te knikken. Hij zag en hoorde alles
in 't waas van een droom, want hij zat aldoor te luisteren wat
er boven gebeurde. Hij beweerde dat Frederik II door den
verloren slag bij Kunnersdorf volstrekt nog niet vernietigd
was... Hij zat dat heel positief te beweren en wist toch zelf
eigenlijk niet goed wat hij vertelde. Hij zei alles als een van
buiten geleerd lesje op. Daarna declameerde de student een
der krijgsliederen van von Gleim, die toen erg in de mode
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waren en als vliegende woorden heenviogen over alle landen, maar hij dacht niet, als zoovele anderen,dat Frederik II
de waardigheid en kracht van Duitschland hernieuwen zou.
« Wij, Zwaben, » riep hij met daverende stem, « verkiezen niet dat ons van de burcht Hohenzollern daarboven
weer bevelen zullen worden gegeven. »
« De Habsburger burcht aan het Vier-Waldstadtermeer
is toch niet veel grooter, » zei de kapitein, « en ...
« Een jongen, een jongen ! » hoorden ze boven een
onzichtbare stem.
De jonge vader vloog de trap op, maar moest nog een
poosje op 't portaal wachten. Eindelijk mocht hij binnen
komen. 't Klein zusje, dat alleen heel benepen en veriegen
in de keuken had gezeten, kwam nu ook met grootvader
mee; met een heel rood gezichtje, een beetje bang, stond
ze daar naast het wiegje en keek naar 't broertje, waar haar
zoo dikwijls van was verteld.
Grootmoeder lei vader het kindje in de armen. Hij
vatte 't heel voorzichtig aan en kustte 't op het roode, satijnzachte voorhoofdje ; 't sloeg de blauwe oogjes op.
Toen gaf hij het aan grootmoeder terug, knielde naast
het bed en zei : « Ik dank God en ik dank jou dat nu mijn
grootste wensch vervuld is, en ik beloof dat ik niet rusten
zal en all es er voor opofferen om uit de soldaterij weg te
kunnen en alleen dat te zijn wat mijn hart veriangt, een
goeie man voor jou en een goeie vader voor mijn kinderen.
En dan ga ik een groote boomkweekerij aanleggen, die de
wereld een beetje mooier maken zal, in plaats van langer
mee te helpen om haar en de menschen er op te vernielen.
En ik zal je onzen zoon zoo goed helpen verzorgen, dat hij
welgevallen bij God en de menschen vinden zal. »
« Dat neem ik aan, maar het eerste niet, » zei zijn
vrouw en ze lei zacht haar hand op zijn bruine harem
« In een uur als dit neem ik zoo'n belofte niet aan, en jij
moogt ze niet geven. Je moogt niets in overijling doen.
« En hier wordt verder niets beloofd en niets meer gepraat, » zei grootmoeder en ze schoof hem bij den arm de
kamer uit. Toen knikten man en vrouw elkaar met een blij
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lachje toe en in de straat zongen de jonge soldaten, die met
verlof naar huis ging-en :
« Mein Vader hat's g'sagt,
Und mein Mutter hat's denkt :
Ich gab ein'n Soldat
Zum Leibregiment. »

Vader schudde 't hoofd en zei : « Dat hoop ik niet. D
Maar moeder knikte : « Ik vind het toch wel aardig dat ons
kindje dadelijk zingen hoort. »
Toen de kapitein weer beneden kwam, zat de student
op 't zoogenoemde altaar van Vulkaan en hield een aanspraak aan den jonggeborene en voorspelde dat hij later
gouden wapenen smeden zou.
De jonge vader lachte en zei : « Alles op de wereld kan
men zich voorstellen, maar dat niet dat niet ; wat dat
voor een gevoel is om daar te staan en zijn eigen zoon
zijn eigen leven — zichzelf
levend in zijn armen houden
't keek me aan
en toch een ander ... En 't kijkt me aan
met de blauwe oogen van zijn moeder ! »
« Heeft hij ook zomersproeten en gekrulde, roode
haren? » vroeg de onverbeterlijke, maar de ander lette
absoluut niet op wat hij zei en ging voort : « dan krijgt men
heusch even een gevoel of men in de eeuwigheid gezien had.»
De student knikte : « De jongen brengt een stukje van
het oude Griekenland weer mee op aarde terug, want 't is
geen toeval dat ik gisteren dat altaar van Vulkaan heb
gevonden en bier in huis heb gebracht. — De moeder
met haar kind, dat is de eeuwige, altijd bewegende, altijd
voortgaande liefde in de natuur en 't hart van de menschen. Maar de oude Grieken hebben ook gesymboliseerd
den blik van den vader, als hij voor de eerste maal rust op
zijn zoon. Jou jongen is geroepen om beide elementen te
vereenigen Als de bengel nu maar al loopen kon, dat ik
hem les mocht geven ! »
« Ja, als je dan nog in de buurt woont, moog je me
helpen. Dat zal nu mijn grootste geluk zijn om mijn eigen
jongen op te voeden ! Ik heb al, toen ik nog geen tien jaar
was, mijn vader verloren en heb maar moeten zien dat ik
me door de wereld sloeg. Ik kan niet sneer worden, wat ik
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voel dat ik had kunnen zijn. Maar ik weet toch wel zOoveel
dat ik mijn kind de eerste jaren zelf kan onderwijzen, en
clan kan alles nog goed worden. Hij moet mijn leven voortzetten, zooals ik 't had voorgesteld. »
« Altijd maar vooruit, » zei de student lachend. « Dat
is ook maar een kale troost om 't transport van zijn eigen
levensrekening op conto van zijn kind over te brengen !
Maar dat gaat nu eenmaal niet. leder krijgt weer een nieuw
folio voor zich en moet opnieuw weer leeren spellen. »
De jonge vader antwoordde niet, hij voelde gedachten
in zich leven, die door geen tegenspraak van anderen verdreven konden worden. De buren en vrienden kwamen hem
gelukwenschen, maar hij ging uit, hij kon niemand te woord
staan. Hii stuurde een boodschap naar Baihingen, naar
burgemeester Hiibler, die peet moest zijn, en naar Ludwigsburg, naar zijn kolonel. Maar hij zelf moest er eens uit,
naar buiten, want hij had een gevoel of hij stikken zou in
de stad. Maar toch was de soldaat in hem zoo sterk, dat
hij zich eerst heel netjes in zijn uniform kleedde en toch
nauwelijks wist dat hij het deed ... Keurig in de puntjes, of
hij naar de groote parade ging, stapte hij 't huis uit, en bij
lien eersten uitgang na de geboorte van zijn kind, had hij
een gevoel of hij zelf pas was geboren.
Hij liep de stad uit, den Neckar af, heel ver liep hij
door de groene velden en toch wist hij zelf eigenlijk niet
waar hij naar toe ging.
Hij dwaalde heel ver tusschen de bergen, waar het
herfstwaas tusschen de boomen hing. Eindelijk, om wat uit
te rusten, zette hij zich op een heuveltje neer en bijna onwillekeurig bewoog hij de lippen : « 0 Wezen van alle wezen, ik
bid u dat Gij aan mijn kind de kracht van geest moogt geven en hem
doen worden, wat ik door gebrek aan onderrickt niet worden kon. ^
En 't was of de oneindige geest hem antwoordde, en rustig
en tevreden ging hij naar huis ... Nu kon hij weer met de
menschen spreken en geduldig luisteren naar wat ze zeiden,
en overal in de stad werd hij staande gehouden en alien
wenschten hem geluk.
Toen hij thuis kwam zei zijn schoonvader dat zijn
vrouw pas uit een heerlijk verkwikkende slaap was wakker
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geworden en naar hem had gevraagd. Hij ging naar boven
en kuste het stralende gezichtje... « 0 man, wat ruik je
heerlijk naar buitenlucht kus ons kind ook eens laat
hij ze ook eens inademen.
Zondag, den elfden dag na zijn geboorte, werd het
kindje gedoopt met de namen Johann, Christoph, Friedrich.
De neef, die zich zoo trouw bij de gelukkige familie had ingekwartierd, stond natuurlijk Peter met Frau Sophia Owenmtinnin, verwittibte Collaboratorin von hies, als Meter. Maar
naast den burgemeester van Baihingen, uit het stadje zelf,
stond ook de overste von der Gablenz, die in voile uniform
uit Ludwigsburg was overgekomen en bet kindje ten doop
hield.
Bij het doopfeest in de gezellige benedenkamer achter
den winkel ging 't vroolijk toe. De student verkondigde in
de verhevenste woorden dat de pasgedoopte een wereldgenie zou worden, omdat de drie voornaamste staiiden om
zijn wiegje hadden gestaan : « ... want de bakker, die de
menschen voedt, dat ben jij, vader Kodweiss de geleerde
stand in mijn nederige persoon vertegenwoordigd, en de
militaire stand, onze geachte heer overste, hebben hem over
de doopvont gehouden... »
Toen viel bakker Kodweiss hem in de rede : « Ik weet
niet wat jullie allemaal toch van 't kind moet hebben
Waarom moet er nu met alle geweld sets bijzonders uit hem
groeien?... Zijn grootvaders, aan waders en moeders kant,
zijn bakkers geweest dat de zoon nu bij toeval kapitein is
't is niet sneer dan
geworden, hoeft niet voort to gaan
recht dat het kleinkind nu weer bakker wordt.
« De mensch zal bij brood alleen niet leven, maar bij
de dingen die des geestes zijn, » gooide de student er weer
tegen in. Maar niemand lette op wat hij zei, want de overste
had zijn glas opgenomen en riep : « Lang leve onze nieuwe,
kleine bakker ! »
Allen klonken vroolijk mee.
De student, die nu eenmaal niet zwijgen kOn, vroeg
weer : « Neef, je zoon heeft zooveel namen, hoe ga je hem
nu eigenlijk noemen ? »
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De kapitein durfde in zoo'n groot gezelschap niet voor
zijn vereering voor Frederik II uitkomen, hoewel hij wist
datzijn overste in zijn meening deckle. Zonder dus to zeggen
aan wien hij had gedacht riep hij vroolijk : « Friedrich! »
« Goed, » zei de student : « Lang leve Frederik de
Groote van Zwaben. »
Maar het kind heette :
FRIEDRICH SCHILLER.
A. W.
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Toen ik onlangs de 4 Bibliothêque des ecrivains de la Com.pagnie de Jesus » doorbladerde, werd mijn nieuwsgierigheid
gaande gemaakt nopens de oude vlaamsche letterkundigen
van het Gezelschap Jesu in Belgie. Een vluchtige inzage gaf mij
al aanstonds meer dan vijftig schrijvers aan de hand. Bijna alien
hadden het over godsdienstige onderwerpen : 't zou nu « stichtende lectuur » heeten. En dit laat zich gereedelijk uit de tijdsomstandigheden verklaren.
Hoe het immers met de letteren. in Vlaamsch Belgie geschapen stond gedurende de twee eeuwen dat onze Paters er
duchtig arbeidden, is genoeg bekend. Alhoewel de zon der
Gulden Eeuw alsdan over onze Nederlandsche letterkunde
opdaagde, en vernuften koesterde als Vondel, Hooft en Cats en
wie weet ik al niet meer, treft men toch bitter weinig ZuidNederlanders aan die op onsterfelijke letterlauweren aanspraak
mogen maken. En wel voornamelijk om drie redenen : uitputting en neerslachtigheid in 't yolk na den huiveringwekkenden
burgeroorlog tusschen Geuzen. en Spanjaards, — het uitwijken
van protestantsche letterkundigen naar Holland, — de achterstelling onzer moedertaal, daar zij noch aan het hof van Brussel
gesproken, noch zelfs meer in bloeiende Rederijkerskamers met
vlijt beoefend, noch bij de gegoede burgerij in eere gehouden.
werd. Zoo komt het dat de meeste vlaamsche letterkundigen na
den Munsterschen vrede, geestelijken zijn, en hun schriften
werken met godsdienstige of zedelijke strekking, waardoor zij,
als trouwe herders der kudde Christi, hun schaapkens tegen de
wolven pogen to verdedigen.
In dit roemrijk streven vochten de Jesuieten dapper mee,
en zoo danken wij hun ten deele, aan hun schriften en meer nog
aan hun onvermoeide kanseireden, het behoud van ons Katholiek geloof in ons vlaamsche gewesten. Trouwens al hadden zij
Vondel alleen tot de Moederkerk helpen tehuisbrengen, zij
zouden reeds een uitstekenden dienst aan onze Nederlandsche
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letteren bewezen hebben. (1) Rechtuit geproken, ik kan het hun
niet euv el dui den dat zij, op de eerste plaats, hoofdzaak, geloof
en zeden, in 't oog hielden, en soms minder acht sloegen op
bijzaak als vorm en letterkundige volmaaktheid. Of handelde dan
een scheepskapitein verkeerd, wanneer hij in 't woeden van den
orkaan, eenige goederen over boord wierp om het kostbaarste
der lading van de golven vrij te koopen ?
Terloops eenige der voornaamste schrijvers aangestipt.
Genoegelijk is het zooveel namen te vinden van nog bestaande
stammen. — Apologetische werken schreven PP. Nuyts, Dael,
Smet en David : deze laatste bouwde den Biecorf der Roomsche
Kercke » tegen Marnix van St. Aldegonde. P. Makeblyde stelde
zijn beroemden Catechismus op naar het voorbeeld van den
zaligen Canisius, den nederlander Canisius, welken onze oostelijke naburen soms al te zeer over den Rijn willen halen om hem
te verduitschen ». Verder, terwijl PP. Bauters, Caers, Holvoet, Engelg-rave enz., geestelijke oefeningen of meditatiethi uitgaven, dienden wederom anderen als Adriaensen Adrianus
Adriani reeds in 1547 in de Orde getreden), Gheeraerdts, De Pretere Scribani. van den Abeele, van Papenbroek of Palebrochius
aan de vrome godsvrucht voedsel in ascetische \verkjes toe.
Papebrochius was dus niet slechts met van Bolland of Bollandus
de stichter der Acta Sanctorurn, hij kon ook op degelijke wijze een
vlaamsche pen hanteeren. Overigens had reeds de Utrechtenaar
P. Rosweyde, bij wien de eerste gedachte der Acta ontkiemde,
als voorloopers der lijvige boekdeelen der Bollandisten, zijn
« Legenden der Heiligen » de wereld ingezonden. — De sermoenen van den braven P. Frans Coster (Costerus) door den
H. Ignatius zelven in het Gezelschap opgenomen, leest men nu
nog met genoegen (3). Jammer is het dat de redevoerigen van
zooveel andere volkspredikanten verloren gegaan zijn. — Op
geschiedkundig gebied, ontmoeten wij, benevens P. van Teylinghen, Vondel's innigen. vriend, benevens PP. de Boeye en
de Smidt, den wel bekenden en smakelijken P. Hazart met zijn
« Kerckelycke Historie », zijn. « Triomph van de Christelycke
(1) Dat de Jesuieten een doorslaanden invloed hadden in 's
dichters bekeering, bewijst met nagenoeg voile klaarheid, H. J.
Allard, in Studien D. I, XXIV vig. en passim.
(2) Deze stond lange jaren aan 't hoofd van bet bloeiende
« Werk van den Catechismus, te Antwerpen, en van de Congregation van 0. L. V., welke P. P. Rubens, A. van Dijck en zooveel ander aanzienlijke mannen onder haar leden mochten tellen.
(3) Zie Kan. Caeymaex, Vlaamsche Kanselredenaars uit de
voorgaande eeuwen.
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Leeringhe » enz. Dichters waren o. a. PP. van Heusden,
van Wissenkercke, Cosijns : deze laatste een bloedverwant der
zeven Paters van Suerck, alien gebroeders uit Antwerpen, en
zoo versnaperd op verzen dat hij soms zijn brieven zelfs op lustige rijmkens zette ! Boven dezen staat P. Lieven de Meyere, een
oprecht dichter, te Gent in 1655 geboren. Zijn meesterstuk
« De Gramschap » een leerdicht dat hij in 't Vlaamsch en in 't
Latijn opstelde, wordt door Willems als « alleruitmuntendst »
geprezen. Al is die lofspraak nu wel wat hoogloopend, toch
stijgt niet zelden bij P. de Meyere gevoel en gedachte tot rechtschapen verhevenheid. (1)
Doch reeds tokkelt ons de gemoedelijke P. Adriaan Poirters
zijn schoonste liederen tegen. 1k heb tot nu toe zijn vriendelijke
uitnoodiging opzettelijk verschoven om met zijn werken de
fijnste bloempjes uit ons eigen oude garve te eindigen. Overigens 't is voornamelijk om weer eens de aandacht te vestigen op
dezen verdienstelijken schrijver, dat ik de pen opnam, en om
een Bloemlezing uit zijn schriften aan te kondigen die binnen
korten tijd zal uitkomen.
P. Poirters schreef een aantal boekdeeltjes met ascetische
en zedenbevorderende strekking, waar hij de gebreken van zijn
tijdgenooten eens duchtig, en toch lief, over den hekel haalt, —
waar hij de zeden onzer voorvaderen zoo geestig schetst als
hadde hij met een Camera obscura onze vlaamsche zeventiendeeuwsche steden rondgewandeld. (2)
(1) Wij weerstaan niet aan den lust hier nog eenige namen
neer te schrijven van Paters, die alhoewel zij niet aan vlaamsche
letterkunde deden, toch hun vlaamsch vaderland ten roem strekken. Schriftuurverklaarders : Tirinus, Delrio en voornamelijk
Cornelis van den Steen (Cornelius a Lapide), soms door fransche
schrijvers erbarmelijk in Corneille de la Pierre herdoopt ! — Leeraars in de godgeleerdheid : Leonardus Lessius (Leys) van Brecht,
Marten Verbeeck (Becanus), Aeg. de Coninck, Estrix enz.
Latijnsche dichters en humanisten : Willem van der Beke (ook
Becanus),van de Walle ( W allius), Schott, Suys (Susius), de Hossche
(Sidronius Hosschius). Wiskundigen : Greg. a St(9-Vincentio,
Aguilon, Aynscom, Moretus, della Faille, Verbiest die tot in 't
verre Oosten, op de voetstappen van Ricci, het Chineesche Hof
door zijn wetenschap gunstig voor 't christendom wist te stemmen. — Op den Zeeuw P. Kasper Berse (Barzaeus) den trouwen
medehelper van St.-Franciscus Xaverius, op den Gentschen
martelaar P. Toebast, eindelijk op onzen beminnelijken H. 7oannes
Berchmans, hoeven wij niet eens te wijzen.
(2) Men leze over Poirters, voornamelijk : H. J. Allard S J.
Adr. Poirters S. 7. in den Volksalmanak voor Ned. Kath. 1872-3;
ook in Dietsche Warande, en bij van Langenhuysen 1878. —
Max Rooses, Nieuw Schetsenboek, blz. i6o vlg-. De lezer store zich
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Wij lijden heden nog aan menig euvel dat reeds in Poirters'
tijd aan onzen landaard. kankerde : gevaren voor zeden en godsdienst, modezucht, verfransching... En daarom moeten de gulden
lessen die de ijverige kloosterling met zijn gullen glimlach, zijn
goed hart en zijn schalksche kwinkslagen aan iedereen deed
aanvaarden, nu nog door ons y olk genoten worden. Moge elke
lezer dezes mijn uitnoodiging inwilligen om met Poirters nadere
kennis te maken. Hij zal het zich niet beklagen.
J. SALSMANS, S. J.

40,-S,5-60

niet aan ettelijke aanvallen tegen kloosterlitteratuur » : over
zaken die men niet verstaat, doet men best met te zwijgen. —
Mgr Everts en P. Alberdingk Thijm, in hun geschiedenissen der
Ned. letterkunde. — Kan. Muyldermans, P. Poirters herdacht (Leuven, Lefever 188 9). — Bols, Davidsfonds, 1 e jaargang-, 1877. —
Het meest gevierde boek van Poirters is « Het Masker van de
wereldt afgetrocken » dat ongeveer veertig maal gedrukt werd.

• 4+ FELIX RUTTEN * * *
EERSTE VERZEN »

(AMSTERDAM V. D. VECHT, 1905)

Dit opstel beoogt niet alleen, « Eerste Verzen » zoo warm
mogelijk aan te bevelen maar ook, en vooral, eenige eigenaardige
kanten van Rutten's talent in het Licht te stellen. Een volledig
beeld geven van den Dichter lag echter niet in onze bedoeling ;
enkel eene aanvulling en, zoo noodig, verbetering van hetgeen
reeds door anderen meer of minder juist over hem werd gezegd.
Een opkomende zon achter blanke bloesems : een ochtend,
een lente, spellend een vollen dag, een rijpen zomer zinnebeelden van jeugd en belofte, van reinheid tevens — waarlijk,
om deze « Eerste Verzen » te karakteriseeren, had Theo Molkenboer moeilijk treffender symbolen kunnen uitdenken.
Felix Rutten is, bedrieg ik mij niet, de jongste onzer Katholieke dichters ; en toch van dezen beginneling getuigde Poelhekke, dat hij onder al zijne Roomsche kunstbroeders « beschikt
over het volste geluid » (1) ; en Van Cooth, « dat door zijne
verzen de zielestem der aarde en des hemels huivert » (2) ; en.
Gerard Brom, dat « zijn werk al verbazend knap » (3) is. Anderen hebben over Rutten minder gunstig geschreven. Doch hoeveel er ook, en met recht, tegen zijne jeugdpoezie is in te
brengen : — ieder bevoegd en onbevooroordeeld criticus zal
moeten erkennen, dat wij met dezen jongen man een waarachtig
dichter zijn rijker geworden. De zeldzame verschijning nu van
zoo'n zondagskind dichters toch hebben we altijd te weinig
en verzenmakers altijd te veel — brengt met zich een, plicht voor
ons : hem een plaatsje te gunnen aan onzen haard en in ons hart.
(1) Stamen onzer Eeuw, 3o Dec. 1905.
(2) De Katholiek, Jan. 1906.
(3) yaarboekje van Alberdingk Thijm, i906.
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Kunst gedijt het best door belangstelling en waardeering. Het
vvoord van Carl Busse is niet overdreven : « Ohne lebendige
Antheilname kann keine Dichtung bestehen. Je grosser die eine
wird, desto schOner entfaltet sich die andere. Jedes Volk hat
immer nur die Litteratur die es verdient 0.
Onverschilligheid in dit opzicht is niet minder moordend
dan liefdelooze critiek.
Sainte-Beuve heeft ergens gezegd : « La physiologic et l'hygiéne d'un ecrivain sont devenus un des chapitres indispensables
dans l'analyse qu'on fait de son talent ».
In Augustus 1893 kwam ik als leeraar in het Jezuietencollege
te Sittard. Felix, een maand te voren elf jaar geworden, had
als extern de eerste voorbereidende klas doorloopen en zou
overgaan naar de tweede. 't Was nog vacantie, en ik ontmoette
hem heel toevallig in den gang van het oude kloostercarre.
« Dat is nu Felix Rutten », hoorde ik zeggen. En daar bleef hij
staan, zijn mutsje in de hand, een fijn, tenger ventje, haast meer
een meisje dan een jong-en. Ik zie hem nog, o zoo duidelijk. Hij
had zijn rug gekeerd naar de open kloosterpoort, waar hij been
gewend stond om zoometeen naar huis te gaan. Achter en hoog
over hem welfde zich een rond boograam en door het deels
kleurlooze deels gekleurde glas zie ik nog de thuia's en het
bloemhout van 't binnentuintje, alles flauw als een half-verdoezelden achtergrond, maar Felixje zelven zie ik zoo helder, zoo
scherp, dat ik mij uit latere perioden geen klaarder beeld van
hem kan voorstellen. Waarom is de eerste ontmoeting der
andere jongens, die ik in dien tijd zag, geheel weggevaagd uit
mijne herinnering, en waarom is deze indruk van het kleine
ventje, onuitwischbaar, gebleven ? Pas veel later zouden wij
elkander intiem leeren kennen, zou ik van hem hooren, hoe hij
toen reeds gedroomd had een dichter te worden. Dit was het
dus niet, wat mij zoo bijzonder opviel , 't was dat ongewoon
tengere, dat etherische.
Gedurende de eerste jaren zijner gymnasiale studie begon,
geheel onvoorzien, zijn uiterlijk sterk te veranderen : een krachtige ontwikkeling van 't beenstelsel en weldra een urzijnachtige
haar- en baardgroei wekten allengs het vermoeden, dat dit doorschijnende kereltje ten slotte nog wel een struische, pootige,
zwaargebouwde man kon worden. Ten voile werd dit niet verwezenlijkt. 't Was of twee tegenstrijdige elementen — het tengere,
meisjesachtige en het grove, mannelijke — \vorstelden om den.
voorrang. Maar geen van beide kon het andere geheel overgroeien of in zich oplossen. En zoo schoot de jongen op als een
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wondere mengeling van tegelijk brozen en robusten lichaamsbouw, met een stem, die ook al niet wist welken kant ze zou
uitgaan en beurtelings te hoog en te laag klonk.
De psychische voortgang hield vrij wel gelijken tred met den
physieken zijn binnenste deed denken aan 't in ruzie naast elkaar
wonen van twee geesten, de eene teer, soms to vrouweliik teer
tot week en overgevoelig wordens toe ; de andere krachtig, stout
als een held, soms te stout opsteigerend.,als een kleine Titan.
Dat tegenstrijdige versmolt wel gaandeweg tot een minder
onharmonisch geheel ; maar de rustige eenheid — zoo uitwendig
als inwendig -- is er ook nu nog niet. Doch geen nood : die zal
wel komen. En hebben zich eenmaal beide heterogene eigenschappen, elkander aanvullend, verbonden tot schoone evenmaat, wat mogen wij dan niet van dezen dichter verwachten ?
Het is echter geenszins om zijne toekomst te voorspellen, dat ik
wees op dit eigenaardig dualisme, maar om eene verklaring aan
de hand te doen voor sommige verschijnselen in dit nog deels
troebele jeugdwerk. Zoo is b. v. dat wat ik het heroieke zou
willen noemen in Rutten's poêzie niet een naapen van trotsche
apotheosen, gelezen bij Kloos, Van Eeden en Verwey » (1) ; maar
de sterkere helft van zijn eigen aangeboren dubbel-ik. Toen
Felix vijftien, hoogstens zestien jaar oud was en nog nooit een
boek van Kloos of Van Eeden of Verwey had ingezien, verraste
hij mij eens met het volgende sonnet (2 ) :
Ik ben een zonne, gloeiend van verlangen
Om op te steigren naar de blauwe bog-en.
En gansch den hemel met mijn stralende oogen
- Een vlammend-gouden liefdeblik te omvangen.
Al lokt de wereld met sirenenzangen.
'k Voel me onweerstaanbaar opgevoerd ten hooge :
Een liefdezee, van 't aardsche niet bewogen,
- Een hemelliefde vult mijn diep verlangen.
0 Liefde, geef mijn liefde zonnekrachten,
Een zonnegloed van liefde en zonneschachten,
Om op te gaan ten hemel tot mijn smachten.
God is mijn liefde, en God is mijn gedachte :
'k Put uit Zijn licht wat liefdeglans ik wachte,
Om zonnegroot te zijn voor de geslachten !
(1) J. v. G. in Boekenschouw, 1906, Nr 1.
(2) Later, als een van R's eerste gedrukte gedichten, geplaatst
in dit tijdschrift.
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Deze gebrekkige maar stoute taal van een dichterlijk kind
is een zelfbewust krachtig willen, is heldenmoed. Ja « heldenmoed , vroeger voor poezie even onmisbaar geacht als gevoel
en « verbeelding ». Maar, nous avons change celd Laten we
elkaar toch niets wijsmaken, zegt men nu, dat is allemaal rhetorica En toch op gevaar of van Rutten en mij zelven belachelijk
te maken, durf ik wijzen op den « heldenmoed », die zich op
vele plaatsen uitspreekt in Felix' verzen, en die gees navolging is.
Hiermee wil ik den Dichter niet vrijpleiten van dile plagiaat. Hij heeft — het is waar een te gemakkelijk assimilatievermogen en niet zelden blijft hij onbewust drijven in de
klanken en sours in de gedachten van vroeger gelezen, nog
onbezonken, vreemde poezie. Doch over dit gebrek trouwens
een zeer gewoon verschijnsel bij beginnende woordkunstenaars
— behoeven wij ors niet ernstig ongerust te maken, daar
Rutten's eigen stem bijna altoos duidelijk het vreemde geluid
overklinkt. Felix' jonge jaren in aanmerking nemend, zullen wij
zijne kleine dieverijtjes niet strenger veroordeelen dan Gerard
Brom het zijne overlading deed, overtuigd als wij zijn, dat hij
die jeugdgebreken mettertijd zal te boven komen.
Eene andere bijzonderheid. die dienen kan voor 't beter
begrijpen van Rutten's talent, is zijne groote voorliefde voor de
muziek.
Indien omstandigheden zijne opvoeding in deze richting
hadden geleid, zou hij het op dien weg misschien even ver
gebracht hebben als -wij nu hopen dat hij het brengen zal in de
poezie. Bij vertraagde ontwikkeling van zijne muzikale gave is
echter zijn passie voor de toonkunst even sterk blijven doorgroeien als die voor de schoonheid van bet woord. Hij zou niet
kunnen leven zonder zijne piano. Maar 't g,enot van een mooie
schilderij — al verstaat hij ook de beeldende kunsten beter dan
een prozamensch werd hem, tot nog toe, nooit een levensbehoefte. Hierin is, geloof ik, gedeeltelijk de verklaring te zoeken,
dat zijn verzen meer muzikaal dan picturaal aandoen. Zeker is
dat zangerige nog niet altijd, ja nog maar betrekkelijk zelden,
fijn en diep : hij geeft meer coloratuur dan eenvoudige, innige
melodieèn — maar het is toch in grooter mate aanwezig dan
het schilderachtige. (1) Of wilt gij met Gerard Brom vasthouden
(1) Ook voor het architectonische, waarin de oudere dichters
zoo sterk en de nieuwere zoo zwak zijn, heeft Rutten nog te weinig oog. Wij denken hier vooral aan de cyclen Missa Cantata en
In Me,noriain.
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kleur en toon
aan den « vloed van Vlaamsche kleuren »
immers, de eigenlijke termen bij muziek en schilderkunst, kunnen van poezie slechts overdrachtelijk gebezigd worden
welnu, zeg dan van Rutten, dat hij meer schilder is dan teekenaar. Vandaar dat in zijne verzen het droomerige, vage, stemmingwekkende, subjectieve, een veel ruimere plaats inneemt
dan het beeldende, vast-omlijnde, objectieve. En wanneer hij —
dit gebrek voelende meer realisme in zijn visies tracht te
brengen, is 't niet zelden alsof alle krachten zich zoo sterk op dat
6ene wit moeten richten, dat zijne muzikale aandacht verslapt
en het werk, aldus ontstaan, meer gemaakt schijnt dan gezongen.
Mijne bedoeling is geenszins, te beweren, dat Rutten's poezie,
waar zij wel zingt, arm is aan plastiek. Integendeel, zij is daaraan rijk, rijker dan men oppervlakkig zou vermoeden dit kan ik
getuigen, die al zijn verzen heb meegeleefd en weet hoeveel
uiterlijke realiteit er in is gekristalliseerd. Maar toch kan men
hier, goecl verstaan, spreken van betrekkelijke armoede. En
deze valt des te meer op, omdat ze ligt naast te weelderigen
klankenovervloed. Ook dit gebrek zal zich allengs verdeugdelijken in de leerschool van het leven en de natuur. Dan zal hij
minder verzen schrijven maar betere ; dan zal hij liederen zingen,
« ganz Seele, ganz Bild, ganz Melodie » ; liederen, die, volgens
het diepzinnige woord van Novalis, enkel klinken als das Chor
im Drama des Lebens — der Welt ».
De bovenaangeduide eigenaardigheid dezer jeugdpoezie —
het onevenredige tusschen muzikaal en beeldend gehalte — is,
wel niet identiek, maar toch allerinnigst verwant met wat ik zou
Millen noemen Rutten's romantische zijde. In De Katholiek van
September 1905 heeft Kapelaan Binnewiertz een fraaie bladzijde
geschreven over Meinacht-symPkonie. De criticus zegt daar : Deze
verzen geven allereerst den indruk van geinspireerd te zijn door
Duitsche poezie, en zoo dragen hun beeldspraak, rhythmeval en
zelfs woordvorming een Duitsch karakter, en wel van een bepaalde soort en richting. Al wat ik ken van Heine, Brentano,
Novalis, maar vooral van Von Eichendorff, hoor ik hier weer
terug, verhollandscht enkel in de taal. » Dan volgt van Rutten's
taalmuziek een nadere omschrijving, die bewonderenswaardig-juist zou moeten heeten, indien de gissing van Binnewiertz (Rutten's plagiaat) niet ware geweest een vergissing ofschoon een
knappe vergissing, die een oppervlakkig litterator nooit had
kunnen begaan. De waarheid is, dat Rutten, toen hij Meinachtsymfikonie schreef, van Heine had gelezen alleen Buck der Lieder,
het eenmaal vluchtig doorbladerend : van Eichendorff enkel een
paar liederen, voor zoover hij die toevallig getoonzet had gevon
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den bij de bekende componisten ; van Novalis en van Brentano
nooit een enkel woord. Er kan dus Been spraak zijn van nava.
ging. Hoogstens wat Heine betreft. En Binnewiertz zal zelf de
eerste zijn om toe te geven dat een vergelijking met Rutten en
Heine veel verder afligt clan met de drie andere genoemde dichters. En toch was het van den criticus zeer juist gezien, dat
Rutten's poezie vele punten van overeenkomst biedt met die van
Brentano, Novalis en Eichendorff.
Wat volg t uit dit alles ? Dat wij hier nogmaals staan voor
eene karakterovereenkomst. Indien men, dit wetende,
de critiek van Binnewiertz herleest, dan wordt zij tot een mooie
lofspraak op Rutten's aangeboren romantisch temperament.
Zeker heeft deze gave hare gevaren, maar op zichzelf is zij
eene deugd, die bij gelukkige ontwikkeling kan worden tot
Rutten's beste onderscheiding.
De eenzijdige verheerlijking, maar ook de eenzijdige verguizing van het (Duitsch& Romantisme behooren reeds Lang tot
het verleden. De nieuwere dichters zijn niet teruggekeerd tot de
school van Novalis — daarvoor zagen zij te duidelijk hare gebreken —; maar iets van de beste en fijnste essence dier doodgebloeide kunst, hangt nog als een wondere nageur der blaue
Blume in vele voortbrengselen der latere poezie.
Nog eene bijzonderheid, die een vreemdeling niet gem.akkelijk rechtstreeks uit Felix' bundel zou kunnen afleiden is deze.
De jonge man heeft eene bijna huiveringwekkende vaardigheid
van verzen schrijven : z'n gedichten, bij al het kunstige, vaak
gekunstelde van vorm en het niet zelden ingewikkelde van zinbouw, zijn veelal schitterende improvisaties.
Dit is op zichzelf ook weer een deugd, maar tevens door 't
overdadige een gebrek, en wel een gebrek dat niet door den tijd
doch enkel door strenge zelfbeheersching kan worden verbeterd.
Met deze eigenaardigheid van Rutten's muze hangt samen
het luk-raak-gooien met allerlei benaderende formules, waar hij
de echte schoonheid alleen kon oproepen door het eene toover-woord ; vervolgens het herhalen van zichzelf en het uitputten
van zijn stof.
Hierom noemen wij het gelukkig, dat deze bundel is verschenen : de jonge artist moest voor eens en voor goed zijn to
sterke lierdrift uitvieren, om zich dan, na afrekening met het
verleden, ernstiger en bezadigder aan den arbeid te zetten.
« Rutten had ons alleen het volmaakte van zijn werk moeten
geven, heeft men gezegd. Wel, volmaakte gedichten, zooals
hij ze eenmaal hoopt te kunnen zingen, zijn hem nog niet of te
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zelden gelukt. Wilde men een bundel, dan moest men ook het
minder volmaakte voor lief nemen ; zijne portefeuille en zijn
papiermand zouden kunnen getuigen. dat heel veel verzen, ongeveer even goed en even slecht als een groot gedeelte der nu
opgenomene, werden uitgeschoten. En de bundel, zooals hij is,
mag er zijn : er staat veel moois in.
« Ja, voor onervaren ooren » « niet voor fijnzinniger versverstaan! » valt een nijdig gilletje mij in de rede. 't Zij zoo. Fijnoorigen van de soort van Maria Viola moeten dan ook dit boek
maar liefst niet lezen. Het getalletje dezer hoogere cultuurmenschen zal echter wel zoo klein wezen, dat we het gerust buiten
rekening mogen laten, zoolang immers mannen als Van Cooth
en Poelhekke door Maria Viola blijkbaar geteld worden onder
de grofoorige kudde. Het is nog niet lang geleden dat deze
critica de verzen van Rutten, die zij nu noemt o leeg van levensgevoel », « wanhopig hol », enz., gaarne een plaats gunde in
haar eigen tijdschrift. « 't Kan verkeeren ! 0 zei Breéro ... En
vie zal het de redactrice euvel duiden, dat zij in zoo korten tijd
zulke verbazende vorderingen heeft gen-iaakt in gehoorfijnheid?
Wie zal haar willen ontnemen die streelende illusie van alleenof-bijna-alleen-zoo-hoog-te-staan ; wie zal haar willen schokken
in de onwankelbare overtuiging, dat de mate van schoonheid in
de woordkunst eigenlijk moet berekend worden, naar de mate
van sympathie of antipathie, welke zij, Maria Viola, de auteurs
gelieft toe te dragen ?...
Och, een beetje eigenwaan en een vleugje coteriegeest
moet men hoffelijk weten te vergeven aan een dochter Evas.
Maar twee zinnetjes staan er in Viola's critiek, die zij niet had
moeten schrijven.
Het eerste zinnetje is :
« Bij het laatste, bier afgeschreven fragment heeft de blinde
opwinding van den zanger de bedenkelijke hoogte bereikt,
waarop hij, die door rustig-gedistingueerde bewegingen zich
aang-enaam te onderscheiden pleegt, tot een zielloos gebarende
rhetoriek vervalt van beslist min allooi, waar onmogelijkheden
als het openen van een Paradijs met een Vrucht niet schijnen
uitgesloten.
Iedere Roomsche jongen, die zijn Catechismus kent en de
laagste klas Hoogere Burgerschool achter den rug heeft, zal de
inversie van Rutten terstond verklaren als het « Paradijs met de
vrucht (die daarin zou groeien) ontsluiten ». Indien Maria Viola
zelve niet voortdurend in hare dooreengehaspelde zinnen veel
(I) Maria Viola in Van Onzen Tijd, 6e jg. IV, V.
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mallere inversies gebruikte, dan zou men vergoelijkend kunnen
spreken van « misverstaan ten gevolge van oppervlakkig lezen » ; maar nu worden we wel gedwongen te denken aan opzettelijke kwade trouw. Doch laten wij liever, om vredes wille,
dien Hater op rekening schrijven van hare blinde opwinding
dat wij minder gemakkelijk door
Het tweede zinnetje
blinde opwinding » kunnen verontschuldigen is :
« ... het beminlijk optimisme, dat op grond eener al te
gereede versvaardigheid (2) Felix Rutten een schoone dichtertoekomst beloven durft, lijkt weinig rekening te houden met een
zoo niet waarschijnlijke, dan toch zeer mogelijke vroegrijpheid,
waarbij alle diepere groei is uitgesloten ».
Indien iemand openlijk durfde beweren : « Het is zoo niet
waarschijnlijk dan toch zeer mogelijk, dat Maria Viola's talent
voor proza op den dunr even rnachteloos zal blijken als haar
vroeger dilettantisme in de verskunst », dan zou men zoo'n
praatvaar voor het volgend dilemma zetten : « Of wel met
mogelijk bedoelt gij ,s( wat absoluut gescizieden ken » (de loutere
vereenigbaarheid van twee begrippen), en dan zegt gij eene
banaliteit zoo bar, dat de oppervlakkigste journalist er zich over
dood zou schamen ; of wel gij bedoelt jets meer dan mogelijk ,
n. I. « weerschijniijk », en dan is dat eene ongemanierde insinuatie, die in zeer onduidelijk Hollandsch en zonder bewijs
klakkeloos wordt neergeschreven. Uwe bewering is dus Of wel
dom-banaal, Of wel hatelijk en onbeschoft. »
\Vat Maria Viola over Rutten zegt, komt juist op hetzelfde
neer. Ik zal haar niet plaatsen voor de keuze tusschen beide
qualificaties ; en liever zoeken naar een derde nog mogelijke
verklaring, n. 1. deze : Maria Viola heeft weer willen zijn « scherp
om scherpzinnig, ingewikkeld om ontwikkeld te lijken », (3) met
het gevolg-, dat zij verward raakte in haar eigen denkbeelden en
niet wist wat ze schreef.
En -waarijk, hoe meer ik dat zinnetje bekijk, hoe meer ik in
de verzoeking korn het als een puzzle op te sturen aan de Probabilisten en Aequi-probabilisten : 't zou een aangename afwisseling kunnen vormen in hunne geleerde debatten.
cc

(r) Deze bitterzoete aardigheid is aan't adres van Van Cooth.
Mocht M. V. liever trachten, dat « beminnelijke » van verre na
te volgen.
(2) Korn, kom ! dat weet M. V. wel beter. De meening van
V. C. rust op heel wat solidere gronden, dan M. V. het hier wil
laten voorkornen. ZOO'n onnoozele hals is de oude man, goddank, nog niet.
(3) Gerard Brom in het jaarboekje van Alberdingk Thijm,
1906, blz. 292.
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Och ja, laten we de lieflijkheden van Maria Viola maar opnemen van den vroolijken kant, uitziende naar de « mogelijke,
zoo niet waarschijnlijke » gebeurlijkheid, dat deze dame eindelijk eens ga begrijpen, hoe jammer het is, dat zij door haar
miezerig gedrein altijd weer nieuwe ruzie stookt en zoodoende
haar voornaam tijdschrift voor velen ongenietbaar maakt, in
plaats van de groote, eene Katholieke kunst liefdevol en zelfvergetend te dienen door haar waarlijk mooi talent. Nu groeit zij op
in ons litterair tuintje als een kruidje-roer-rnij-niet, of liever als
een cactusplant, die, in stede van langs rechte lijnen op te
schieten, zich in de grilligste bochten vertakt en verwringt, en
wel hier en daar vreemd-schoone bloemen voortbrengt maar nog
veel meer stekelige prikkers.
Ten slotte nog een woord over 't laatste gedeelte van
Rutten's bundel : In Memoriam. Deze cyclus, waarover de critiek
het minst gezegd heeft, is, als geheel, ondanks de honderd aanmerkingen die men er op zou kunnen maken, het beste en
betrekkelijk-rijpste werk van den jeugdigen zanger, gelijk de
cyclus Uit het Boek der Bruid zijn zwakste is.
In Memoriam — zooals V. Cooth reeds vluchtig heeft aangeduid symboliseert eene gedachte.
Ziehier de genesis daarvan. Een langgekoesterd ideaal was
den dichter plotseling ontnomen ; daarover treurde hij diep hij
kwam echter door overweging en herinnering tot vrede, d. i. tot het
berustend weten, dat hetgeen er schoon was in zijn levensdroom
niet voor altijd kan zijn ondergegaan maar hem zal worden
terugg-,eschonken verwerkelijkt en vervolmaakt in de eeuwigheid. Dit drama, zich afspelend in zijn binnenste, viel toevallig
samen met een gebeuren buiten hem, waarin hij 't verloop zijner
zieletragedie zag verbeeld. Het uitwendige werd nu tot symbool
van het inwendige.
Wat het gesymboliseerde was, de dichter heeft dit met
opzet verzwegen (« In 't diep, dat Dimmer menschenoog nog
kliefde » blz. 203) ; ik weet echter, dat het niet enkel doordroomd
maar in werkelijkheid doorleefd is ; het symbool groeide samen
uit reèele en gefingeerde elementen : er waren bijzondere redenen
waarom het reeele eenigszins moest gewijzigd worden ; dit is
trouwens van niet het minste belang nOch voor het verstaan
nOch voor de waarde van het geheel. Het weinige wat men
weten moest heeft de dichter even maar toch voldoende bij den
aanvang laten doorschemeren. In de Introductie, maar vooral in
het Motto moet men de duiding zoeken, dat het werk symbolisch
bedoeld is ; en &Ai- zijn ooh de aanhechtingspunten voor de
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snaren dezer in wondere geheimzinnigheid trillende iEolusharp.
Wie dit alles in 't oog houdt, zal begrijpen, dat de slotregel, die
Maria Viola vaag gemeenplaatsig » noemt, moeilijk anders
klinken kon dan :
« Waar 't ware, goede en schoone Heerschers zijn. (1)
De gedichten hebben een psychologischen gang, zooals Van
Cooth zeer juist gezegd heeft. « Gang )) moet echter minder
worden opgevat als een voortschrijden van sonnet tot sonnet
dan wel van boek tot boek. Innig-er architectonische eenheid —
het stijgend uitloopen van alle lijnen in een culminatiepunt —
was voor het gekozen onderwerp niet geeischt, misschien niet
eens gewenscht en ook door den dichter vooraf uitgesloten.
Toch kon er in die richting naar 1neer climax gestreefd zijn,
zeker wat het slot van den cyclus aangaat. Maar in het architectonische wij zagen het reeds — ligt vooralsnog Rutten's
kracht niet.
De vier boeken geven dus vier stadien, vier groepen van
verwante stemmingsschakeeringen I Smart; II Meditatie ; III
Herdenken ; IV Vrede. Boek II en Boek III zijn uiteraard het
incest op elkaar gelijkend en verschillen slechts hierin, dat
B.II meer reflecteerend is (de eerste smart is wel voorbij ; maar de
dichter moet ze telkens weer terugroepen en kan ze dan slechts
denken als tegenwoordig), B. III meer episch (hij heeft zich in zoo
verre aan de smart ontworsteld, dat hij nu het gebeurde kan.
zien als van hem afliggend). Deze Lange weg, loopend door
B. II en B. III, ware eentonig, indien niet Meinacht-symphonie
als tusschenspel een gewenschte afleiding bracht. Hier wordt
het hoofdmotief dat in de introductie was gepreludeerd om verder stuksgewijze met allerlei bijmotieven verwerktidoor de vier
Boeken heen te loopen — nog eenmaal opgenomen, onvermengd,
ontdaan van alle neveng-edachten ; en rijk en breed georchestreerd tot een wonderschoone symphonic, samengesmolten. uit
manestralen en nachteg-alenslag ; alles zooveel mogelijk ver
luchtigd en geetheriseerd tot loutere stemming en wel de door
meditatie gewekte herinneringsstemming verglijdend in de reeds
voorgevoelde vredestemming. Zoo vormt deze tot muziek verklankte kern van het zieledrama een weldadig rust- en middelpunt en tevens een gelukkigen overgang tusschen de verkalmende
smart en den dagenden vrede.
(I) Met de verdediging van dezen laatsten regel wil ik niet
het heele sonnet trachten te redden. Bit is als slot zeker te zwak.
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Wie zOnder vooropgezette gedachte aan « zeer mogelijke
vroegrijpheid » of plagiaat of modegedoe, zOnder a priori te
eischen volmaaktheid van conceptie en van architectonischen
bout, die de Dichter om zijn jeugdigen leeftijd en eigenaardigen
aanleg nog niet geven kon , en met de noodige « liefde — schoon
geen blinde liefde — » (I) zich wil inlezen en indroomen in dit
symbolisch werk : hij zal op nienige bladzijde zich vorstelijk
beloond zien voor zijne moeite. En hij zal de overtuiging meedragen, dat Felix Rutten, ondanks al zijne gebreken, een waarachtig dichter is, van Wien wij in de toekomst zeer veel mogen
verwachten.
Ja, dat was een stoute kinderdroom :
« Om zonnegroot te zijn voor de geslachten ! »
Doch wij denken aan 't woord van Coubê : « Its sont parfois bien
nail's ces réves d'enfants ou de jeunes gens, poêmes ingenus qui
disent des epopees en esperance : ils ne tiennent compte ni du
temps, ni de l'espace, ni des autres conditions prosaiques de la
vie, si differentes des envolees de l'ideal ! Mais qu'importe ! Its
sont souvent etrangement feconds. Un jour vient oil ils se precisent, tombent des hauteurs de l'abstraction et s'encadrent
harmonieusement dans la realite qu'ils embellissent ».

Mariénclaalbij Grave.

J. V. WELL, S. J.

(1) Poelhekke, Stemmen onzer Eeuw, 1. c.
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Men weet dat Leo XIII eene Bijbelsche Commissie inrichtte
om de studie der H. Schriftuur vooruit te helpen en ze van alle
onbezonnen waagstukken te yrijwaren.
Den 27 n Juni laatstleden heeft deze commissie een decreet
uitgegeven over Mozes, opsteller van den Pentateuk. Wij deelen er den inhoud van mede volgens de Revue liratique d'Atologetique (15 Juli) (I) :
1) Niettegenstaande de redenen door de moderne kritiek
tegen den MozaIschen oorsprong van den Pentateuk ingebracht,
moet men meer waarde hechten aan de getuigenis van het 0. en
N. Verbond, aan de waste overtuiging van het Joodsche yolk en
de voortdurende overlevering der Kerk, alsook aan de innerlijke
bewijzen uit de boeken zelf, en houden staan dat die boeken
moeten aan Mozes toegeschreven worden, en niet samengesteld
zijn uit deelen, die meestal na Mozes ontstonden.
2) Daaruit volgt niet dat Mozes alles met eigen hand geschreven, noch aan schrijvers gedicteerd heeft. Men mag aannemen dat, na een algemeene opvatting van zijn werk onder
goddelijke ingeving, hij het door een of meer schrijvers liet opstellen, zoodanig dat deze zijn gedachten getrouw weergegeven
hebben, niets bijvoegden noch oversloegen buiten zijnen weet,
en dat zij hun werk slechts met zijne goedkeuring uitgaven.
3) Men mag aannemen dat Mozes voor den Pentateuk ontleeningen heeft geclaan aan oudere bronnen, geschrevene oorkonden of mondelingsche overlevering, dat hij onder goddelijke
ingeving ze letterlijk of vrij benuttigd heeft, verkortend of uitbreidend volgens zijn doel.
4) Men mag ook aannemen dat gedurende den loop der
eeuwen de oorspronkelijke tekst wijzigingen heeft ondergaan :
bijvoegsels na Mozes' dood door eenen ingegeven schrijver, inlasschingen van glosen of uitleg, omwerkingen van verouderde
woorden en zinsneden, eindelijk ongerijmdheden van onkun(1) Revue jrat.

1.5 Juli.
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dive afschrijvers. De kritiek moet, volgens eigen wetten, deze
wijzigingen opzoeken en kenmerken.
In de Collafiones Brugenses lost A. CAMERLINCK de vraag op :
Wanneer schreef Lucas de Handelingen der Apostelen? Ziehier het
besluit van zijn diep doordringend onderzoek : Met zekerheid
stipt de overlevering geenen tijd aan. Eene ontleding van het
Ev. van Lucas toont niet aan dat het, nog minder dus de Handelingen, na de verwoesting van Jeruzalem ontstond; verschillende
aanwijzingen der .Handelingen komen wonderlijk overeen omtrent
het jaar 63, dus schijnt dit jaar zeer waarschijnlijk. (1)
L. LEROY uit een alarmkreet en roept alle tijdschriften
en boden van het Heilig Hart op « pour repousser les nouveautes temeraires et nous consoler des critiques de quelque contradicteur attarde » (2). Het geldt een artikel van P. VERMEERSCH.
Pater Vermeersch dacht dat de Kerk in den eeredienst van het
H. Hart voornamelijk den menschelijken kant van de oneindige
Liefde van Jezus vereerde of Jezus beminnend als mensch (3). Le
Roy met anderen houdt voor den g-oddelijken. kant. Al heeft de
meening van Le Roy veel kans de juiste te zijn, volgens de
kerkelijke oorkonden, toch is men verbaasd die hijgende aandoening te ontwaren in het weerleggen van de eenvoudige en
beredeneerde meening van iemand die is en blijft een der
grootste ijveraars voor den Eeredienst van het Heilig Hart.
Ter gelegenheid zijner intrede heeft Z. H. Mgr MERCIER aan
de geestelijken en de geloovigen van het Aartsbisdom Mechelen
eenen herderlijken brief gestuurd, die door heel Belgie blijken
van bewondering en genegenheid heeft opgewekt, door de verhevenheid zijner gedachten, den omvang van zijn programma,
en de diepte zijner gevoelens. Wij knippen er enkele gedachten.
nit « Wanneer Jezus zijne openbare prediking aanvangt met
zijne Bergrede, stelt hij die prediking als het programma voor
van een gelukkig leven, en tot achtmaal toe verklaart hij, dat hij
aan het menschdom de middelen komt bekend maken om gelukkig te wezen. Ja, waarlijk de ondervinding stelt het vast als eene
wet. De christenen zijn gelukkig, en hoe dieper overtuigde christenen ze zijn, hoe gelukkiger terzelfdertijd. Het geldt maar voor
eenieder van ons proefnemingen te doen. Alles ingezien verlangt
(1) Coll. Brug., Juni 1906.
(2) Le Roy, La charite increee de 7esus-Christ et l'objet du Culte
dic Sacre-Cmur. Revue eeclesiastique de Liege, Juli 1906.
(3) Vermeersch, L'objet lrofire de la devotion au Sacre-Cwur.
Etudes, Januari, Februari 1906.
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God van den mensch maar een ding : de inwendige oprechtheid.
Al wie de liefde bezit is, voor God, een christen. Daar is niemand die het zoo eenvoudige en zoo oprecht evangelische woord
van Pius X aan zichzelven niet moet toepassen : Ik kan veel
goed doen : waarom ben ik op de wereld, priester, leek, ouder,
kind, patroon of werkman, rijke of arme, mensch van gebed of
mensch van werking, waarom, tenzij om te werken tot mijne
zaligheid en tot heil van het menschdom ? (I)
Hoevelen zou het lezen van dien brief terugroepen van
vooroordeelen en onwetendheid! Daarom is zijne verspreiding
ten zeerste wenschelijk.
De noeste werkzaamheid van den E. H. DRIJVERS hoeft niet
meer opgehemeld. Onlangs verschenen van hem weer twee
werken, die waarlijk eene leemte vullen voor ons Vlaamsche
y olk : De Wave Godsdienst ojnienw 1:ezvezen en Kerkstentmen of gebeden
en gezangen der Roomsch-Katholieke s erk Dees laatste werk
vooral is zeker het beste kerkboek dat in 't Vlaamsch verscheen;
men mag en moet het overal verspreiden en aanprijzen. Buiten
de gewone gebeden en gezangen, bevat het een kort bewijs van
den godsdienst, een bondigen uitieg van de deelen der mis en
van het kerkelijk jaar. jammer dat de druk soms wat te wenschen overlaat : men ke p t de eischen onzer hoogere standen, en
nochtans hebben zij ook goede Vlaamsche kerkboeken vandoen.
Het eerste werk beslaat twee deelen : r e deel : Bewijs van
den godsdienst ; 2 e deel : Eenige waarheden nader toegelicht.
In het eerste deel volgt de schrijver de methode van hard. Dechamps. Men zal zeker betreuren dat er zoo weinig orde in deze
uitgaaf heerscht : de verschillige punten volgen op elkander
zonder genoeg-zame onderscheiding, te meer daar in het tweede
deel er geen samenhang, tusschen de verschillende waarheden
bestaat. Zelfs ontbreekt er eene inhoudstafel die den lezer de behandelde stof voor oogen zou leggen, en het antwoord aanwijzen op opwerpingen en moeilijkheden.
Het ware m.oeilijk in den over-vloed wetenschappeiijke werken op godsdienstig gebied in FRANKRIJK verschijnende, te onderscheiden wat de Apologetiek en wat de Theologie aang-aat.
De oorzaak daarvan duidde onlangs Dr L. Noel aan in de Revue
Neo-Scolastique (,3) bij het bespreken van eenen volledigen cursus
(1) Uitgave met Fransche en Vlaamsche tekst is te Mechelen
te verkrijgen voor fr. 0,25. — De Vlaamsche alleen, te Lier.
(2) Verschenen te Werchter, Drukkerij Drijvers.
(3) Mei 1905.

196

THEOLOGISCHE KRONIEK

van Godgeleerdheid in de Fransche taal (1) : « De plus en plus
on se rend compte que dans le cadre de rapologètique, la place
laissee a l'expose du dogme chretien etait jusqu'ici trop restreinte.
La science du dogme etait trop consid6ree comme une science
purement ecclesiastique, et l'apolog-etique se contentait de conduire les laIques jusqu'au seuil de l'edifice doctrinal, sans les
inviter a y penetrer. On a mis davantage en lumiêre, en ces derniers temps, la valeur des critêres internes, et par le fait on s'est
trouvê amen& A. rendre la dogmatique accessible au grand public
en lui faisant parler la langue de tout le monde. »
Dit vulgarisatiewerk heeft voor gevolg gehad de aandacht
der godg-eleerden meer op de brandpunten en de betwiste vragen te vestigen, en de apologeten aan te zetten de Kerk en hare
leering, haren oorsprong, ontwikkeling en huidigen toestand
eenvoudig te doen kennen, zonder den lezer afgewerkte bewijsvoeringen en weerleggingen voor te leg-gen. Vandaar al die
verzamelingen die, elk met een bijzonder plan, allen de kennis
van het geloof verspreiden, en naar gelang op theologisch of
apologetisch gebied dienstig zijn.
In de verzameling Bibliothéque de theorie historique heeft
tweede deel uitgegeven van zijne Histoire de la theologie positive (I). In het tijdvak tusschen de twee groote concilien
bestudeert Turmel de theorieen aang-aande de Kerk en de overlevering. Deze vragen waren door het optreden van het Protestantisme op het voorplan gekomen. De andere geloofspunten hier
dus nog terzij gelaten. In dezelfde verzameling waren vroeger
verschenen, van denzelfden schrijver Histoire de la theologie positive jusqu'au concile de Trente, en een studie over Tertuliaan, door
den E. P. A. D'ALES.
TURMEL het

Under den titel : Ètudes de philosophie et de critique religieuse,
verschijnt eene reeks werken van zeer verscheiden aard. Tusschen de laatste zijn bijzonder meldenswaard : Science et APologetique, voordrachten van DE LAPPAREN T (3), waarover meer in
het boekennieuws later, eene uitgave van eenen leergang van
(1) R. P. Souben. Nouvelle theologie doginatique, in g bd., waarvan 8 verschenen.
(2) Histoire de la theologie positive du concile de Trente au concile du Vatican. I l'Eg-lise r par Joseph Turmel, prêtre du diocese
de Rennes. Paris Beauchesne, 6 fr.
(3) Science et Apologitique, par A. De Lapparent, de l'Academie des sciences. Conferences faites a l'Institut catholique de
Paris, mai-juin igo5, 4e edition 1906. Paris, Bloud.
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LA MENNAIS, voor zijne scheuring van Rome (1), en twee werken
die hun belang aan den huidigen terugkeer tot het mysticisme
te danken hebben. LECLERE (2) tracht de plaats van Dante
tusschen de katholieke mystiekers vast te stellen. PACHEU ( 3 )
volgt de gedachtenbeweging van het positivisme af, dat al het
bovenaardsch scheen te loochenen, tot de verzuchtingen der
huidige -wijsgeeren, die naar iets zoeken dat buiten de Kerk
niet te vinden is.

De Verzameling La Pensie Chritienne heeft voor doel de g-edachten der groote katholieken door uitgebreide aaneengeregen
aanhalingen te doen kennen, daarom verscheen eene studie over
Moehler,door den bekenden schrijver van L' Allemagne reltgieuse (4).
Moehler heeft in Duitschland de katholieke maatschappelijke
dogmeng-eschiedenis begonnen. In dit boek met zijne inleiding
en de beknopte vertaling van Moehler's, werken vindt men een
treffend beeld van Moehler, zijne plaats in het toenmalig midden
en den psychologischen oorsprong van zijne gedachten. Het
zelfde doel heeft TURMEL (5 ) , die in St Hieronymus den zielenbestuurder, den schriftuurverklaarder en den godgeleerde voorstelt, en tevens het waar karakter van den Heilige, zijne deugden, zijne zwakheden zelfs doet kennen. In denzelfden aard is
de studie van L. BREMOND over Newman (6), buiten deze verzameling verschenen. 't Is geene systematische ontleding, maar
een steeds dieper indringen in den persoon van Newman, die
op 't laatst met zijne veelvoudige natuur voor den geest rijst. Dit
werk was voorbereid geweest door drie andere in de Pensee Chretienne verschenen (7).
De verzameling Science et Religion groeit zoo snel aan dat zij
nu verscheidene reeksen vormt : Grands Philosophes, Grands
Papes, enz. Op bepaald theologisch gebied kunnen wij twee
boekskens aanstippen van den E. H. COUGET over de Godheid
(f) Essai d'un system de Philosophie catholique, par F. de La
'Ailennais.Ouvrage inedit recueilli et publie d'aprés les manuscrits,
avec une introduction des notes et un appendice, par Christian
Marechal, ag-rege de l'Universite.
(2) Le Mysticisine catholique et fame de Dante, par A. Leciere,
Docteur en lettres, agrcg-e a la Faculte des Lettres de 1'Uuniversite de Berne.
(3) Die Positivisme au Mysticisme, par Jules Pacheu.
(4) Moehler, par Georges Goyau, Paris, Bloud.
(5) Saint 7erOme, par J. Turmel.
(6) Newman,essai de biographie psychologique,par Henri Bremond.
(7) Newman, le developfiement du dogme chretten, par Henri Bremond.— Newman, la psychologie de la fol.— Newman, la vie chritienne
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van Christus eene studie over de bijbelvraag bij de Anglicanen door Mgr BATIFFOL (2), die tevens van de bijbelvraag bij
ons spreekt, en een apologetisch werk van FONSEGRIVE : Catholicisme et libre Pensa (3), dat den schrijver het verwijt berokkend
heeft van misschien den redelijken steun van het geloof voor
de vrijheid der geloofakte prijs te geven.
Een uitgebreide ontleding dezer boeken en andere dergelijke
is in de meer speciale tijdschriften te vinden. Wij spreken er
enkel van om den aard der beweging te doen kennen. In dit opzicht mogen wij niet vergeten de Revue frratique d'Alologitique te
vermelden. Zij heeft gedurende den eersten jaargang volkomen
de taak vervuld van de apologeten op de hoogte der wetenschappelijke beweging in godsdienstleer te houden, en belooft tegen
toekomende jaar eene verbreeding van plan en vermeerdering
van bladzijden. Beide zullen welkom zijn.
IN ENGELAND hebben wij een apologetisch boek (4) te vermelden; uit protestantsch oogpunt geschreven : de diepindringende bewijsvoering der artikels, en de oprechte overtuiging
der schrijvers (5) zijn een genoegzame reden om er een woord
over te reppen. Eene systematische uiteenzetting van den gods
dienst is er niet in te vinden, maar de vraagstukken, die heden het
meest besproken worden, zijn in afzonderlijke artikels behandeld
met zooveel te meer gezag, dat zij door vakmannen, leeraren aan
de hoogeschool van Cambridge, bestudeerd worden. Het werk
geeft de gedachten van de Universiteit van Cambridge, maar
niet volledig ; de gedachten der jongste professors zijn er meestal
in te vinden, en er zijn eenige der bekende leeraren, die hunne
medewerking aan het boek ontzegd hebben (6). De belangrijkste
artikels handelen over de Evangelièn en hunne historische waarde

(i) La divinite de Jesus-Christ. I. La cathichise ajostolique. II.
L'enseignement de Saint Paul, par H. Couget, Paris, Bloud.
(2)La Question biblique dans l'Anglicanisme, par Mgr P. Batiffol,
recteur de l'institut catholique de Toulouse.
(3) Catholicisme et libre Pensa, par Georges Fonsegrive, directeur de la Quinzaine.
(4) Essays on some theological questions of the day, by members of the
University of Cambridge. edited by H. Barclay Swete. London,
Macmillan, i9o5, XIII-599 blz.
15 Mei 1906.
(5) Alzoo Lebreton in de Rev prat. cl'
(6) Sanday : Theological Reconstruction at Cambridge. Thejournal of theological studies, Jan, 1906. — De kritiek van Sanday
draagt minder op de gedachten dan op de schrijvers zelf; de
waarde der schrijvers komt meer te voorschijn dan hunne begrippen.
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(CHASE), en voorop over het bestaan van God (TENNANT, CALDECOTT), over de Verlossing (AsKwITH), over de Veropenbaring

(WILSON), over het gebed en de wetten der natuur (ROBINSON).
De protestantsche leeraar van schriftuur in Oxford, SANDAY,
heeft verleden jaar in New-York eene reeks conferentien gefg-ey en over het evangelie van St Jan. Eenige maanden later gaf hij
ze uit onder titel van Criticism of the forth Gospel (i). In zijne
kritiek van het 4 e Evangelie volgt hij zijne Duitsche voorgangers niet, maar beoordeelt streng hunne princiepen. Hij beschuldigt de nieuwste kritiekers met vooroordeelen te werk te
gaan, en in hunne innerlijke kritiek niet zelden een stelling als
waar aan te nemen vooraleer zij bewezen is.
Met genoegen bestatigen wij dat Sanday tot de stelling der
katholieken en der traditie terugkeert : hij verdedigt in zijn
werk vijf stellingen, die Clemens van Alexandria omstreeks het
jaar 200 reeds vooruitzette nopens ons Evangelic : 1. Het Evangelic is geschreven door St Jan den apostel. 2. Het is versche_
nen op het laatst zijns levens, na de andere Evangelien. 3. Deze
zijn hem goed bekend geweest. 4. Hij heeft voor doel gehad niet
een levensschets van Jezus te schrijven, maar een Evangelic.
5. Wat zijn werk kenmerkt tegenover de Synoptieken, die de
uiterlijke feiten van Jezus' leven beschrijven, is dat het een meer
« geestelijk Evangelic » is (2).
FILLION (3) verwerpt Sanday's voorstel over den uitleg die
St Jan aan de feiten zou toegevoegd hebben. Volgens dit « princiep van uitbreiding » zou St Jan aan zijn persoon en aan Jezus
gedachten toegeschreven hebben die zij niet hadden, maar die
St Jan zelf later had toen hij schreef. Dr POELS (4) merkt
hierop dat zulke misvorming der feiten alleen kan voorvallen
voor bijzaken, die de aandacht niet trekken, en ten andere dat
St Jan dat onbewust zou gedaan hebben (Sanday neemt immers
aan dat hij een getrouwe geschiedschrijver is) en in dit geval is
het een feit van letterkundig karakter dat door andere feiten
moet toegelicht worden.
Tusschen de artikels van de Yournal of theological studies, door
geleerde anglicanen uitgegeven, vinden wij er eenige door bekende katholieken onderteekend. DOM.BUTTLER schreef eene kro(1) Sanday, Criticism
1906.

of

the forth Gospel. London, Longmans,

(2) Rev. Prat. d'Apol. i Juli 1906.
(3) Rev. prat. d' Apol. ibid.
(4) Catholic University Bulletin. Washington, Jan. 1906.
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niek over Hagiographie, Dom. CHAPMAN een artikel over The bro-

thers of the Lord (I).
Wanneer de katholieke godsdienst aangevallen wordt vindt
hij ook verdedigers : niemand was beter in staat om met kennis
van zake een vlugschrift van Gore, bisschop van Birmingham
te weerleggen dan CHAPMAN, die zelf een hekeerde anglicaan is (2). Zijn antwoord mag doorgaan als een voorbeeld
van bezadigde en overtuigende polemiek (3). Hij wil toonen dat
de protestanten niet verre van de katholieken zijn en tracht
daarom zooveel mogelijk de gedachten van Gore in den meest
katholieken zin uit te leggen. Die methode is aan den schrijver
ingegeven door christelijke liefde, en door voorzichtigheid. Het
ware betreurenswaardig door hevige aanvallen diegenen te
kwetsen die allengskens tot Rome terugkeeren.
In eene voorgaande kroniek is er gesproken over eenige
werken die betrekking hebben met het dogma der Verlossing.
In DUITSCHLAND heeft de onlangs overleden prof. Dr SCHELL eveneens dit punt breedvoerig behandeld (4). De rationalisten werpen
op tegen het dogma dat Paulus in tegenspraak komt met de
synoptiekers : dezen zouden de Verlossing voorstellen als een
werk van Gods goedheid en barmhartigheid, Paulus integendeel
om wille zijner Phariseische opleiding als een werk van
gerechtig-heid, waaruit Christus' lijden en dood is voortgesproten.
De tegenspraak bestaat niet, zegt Dr Schell; voor Paulus evenals
voor de Synoptikers heeft God ons verlost uit louter goedheid,
en daarom zijn eenigen Zoon gezonden. Christus is gekomen
in eene wergild aan bestaande wetten onderworpen en daaruit
vloeide de kruisdood voort. Maar daarin bijzonder toont God
zijne liefde, daar Hij er ons door roert en de grootheid der zonde
doet kennen, die wij des te gemakkelijker zullen vluchten.
Christus' lijden is aldus oorzaak van het verlossingswerk in ons :
het beweegt den zondaar, maakt hem rouwmoedig en brengt
hem tot God. Tegen die stelling echter brengt P. STUFLER, S. J.
het groote bezwaar in, dat zij niet overeen te brengen is met de
deflnities van het concilie van Florentie en bijzonder van.
Trente (5). P. Stufler ziet het hoofdprinciep van het Verlossings(1) J. Th. S., April 1906. Wie die studie leest moet ook het
Biblische Zeitschrift, 1 906, B. IV, raadplegen. Maier. Zur APostolicited der Jacobus und Judas each den Evangelien.
(2) Bishop Gore and the Catholic claim (3). London Longman,
1906, 120 p.

(3) Rev .firat.d' Apol. Lebreton, Chronique Theologique, 15 Juli 'o6.
(4) Dr H. Schell Katholische Dogmatik. III. Jawe und Christus.
(5) Zeitschrift fiir Kath. Theologie. III. 1906.
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werk in de voldoening die Christus aan God heeft gebracht
door Gods gekrenkte eer te herstellen : de Verlossing is dus een
werk van gerechtigheid. — Misschien zijn die twee theorieen
niet zoo scherp tegenovereenstaand als P. Stufler schijnt aan te
duiden, en zeker gnat schrijver te ver als hij voor zijne meening
dogmatische uitspraken wil bijbrengen. Dr RivIERE, in zijn vroeger besproken werk, zegt dat over het dogma der Verlossing
eene definitie, in den strengen zin van 't woord, niet bestaat.
Nochtans in hare traditioneele leer drukt de Kerk op de verdiensten van Christus en op de satisfactio vicaria.
De dogmatische studien schijnen toch op onze dagen in
belang te moeten wijken voor de kritische studien in de heilige
Schriftuur. Van groote beteekenis op dit terrein is het oniangs
verschenen werk van HARNACK over den schrijver der Acta
Apostolorum (I). De Duitsche hoogleeraar kornt voor de traditio_
neele leer uit : Lukas, schrijver van het derde Evangelic is ook
schrijver der Ada. Dat het grootste deel der niet-katholieken
tegenover hem staat is liarnack bekend zijn optreden heeft er
des te meer beteekenis om. De kritieken nemen aan, zegt Harnack, dat het tweede deel der Ada uitgaat van een gezel van
Paulus. De meeste feiten zijn ingeleid door « wij in hetgeen de
Duitschers noemen « die Wir-stticken ». Welnu, zegt Harnack,
de volkomen eenheid in doel, belang, verhaaltrant, (lie tusschen
de Wir-stticken D en het gansche werk bestaat, de erkenning
daarenboven dat het tweeledige werk door eenen arts geschreven
is, maken alien twijfel onmogelijk : Lukas is de schrijver. —
Dit felt is fondamentaal, zeg-t Harnack zelf, cm de apostelgeschiedenis met juistheid te waardeeren : eene macht hypothesen
lie.-,t ten gronde, en men staat op vasten bodem. Niet onaardig
echter is het besluit waarin Harnack-philosoof zich uitspreekt :
« Die Glaubv,Tardigkeit des Lukas wird vornehmlich nur durch
seine Eig-enart als entusiastischer Medizinmann und als griechischer Stilist beschrankt » (2). Dit heeft, zooals men licht kan
begrijpen, bij zonder op mirakelen betrekking. Harnack-wij sg eer
geniet echter dezelfde faam niet als Harnack-geschiedvorscher.
In hetzelfde tijdschrift waar Harnack den uitslag zijner studien op Lukas doet kennen, komt zijn mederedacteur tegen die
gevolgtrekkingen op. De eenheid der taal is geen doorslaand
bewijs, zegt SCHURER (2), indien men aanneemt dat de schrijver
der bron, « Wir-stacken » genaamd, en de schrijver der Ada uit
(I) Ad. Harnack : Lukas der Arzt, der Verfasser des dritten,
Evangeliums und der APostelgeschickte.
Een bock 8 0 , V-16o blz.
(2) Theologische Literaturzeitung, nr 14., 1906.
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een zelfde streek zijn en ongeveer gelijke opleiding genoten, en
indien daarenboven, de schrijver der Acta zijne bron niet onveranderd heeft overgenomen, maar ze naar eigen wijze gestyleerd. Dat nu moet men volgens Schilrer aannemen, indien
men den brief van Paulus aan de Galatiers, inzonder II 7, 9,
waar Paulus verhaalt hetgeen in betrekking staat met de Apostelenvergadering te Jeruzalem met hetzelfde verhaal in de Acta XV
vergelijkt. Volgens Schiirer blijkt het verhaal der Acta onhistorIsch en komt dus niet van een gezel van Paulus.
De uitspraak van Harnack : Lukas, schrijver van het derde
Evangelie, is ook de schrijver der Handelingen der Apostelen,
schijnt nochtans wel onwederroepelijk vast te staan.
Als niet van belang ontbloot voor de bijbelstudie, mogen
ook wel noemen de studièn over de metriek in den bijbel, bijzonder in 't Oude Testament. Voor de Profeten is die studie
begonnen en zij brengt niet weinig bij tot het verstaan van
anders soms moeilijke plaatsen. P. ZAPLETAL, 0. P., hoogleeraar
te Vrijburg, gaf in dit opzicht verdienstelijke werken in 't licht.
Alzoo verscheen achtereenvolgens eene studie op Debora en op
Samson (1 ). Rationalisten aanzien de historie van Samson als.
eene fabel P. Zapletal integendeel houdt de historiciteit staan,,
maar erkent dat de schrijver der historie zelf het verhaal niet
heelemaal heeft opgesteld. De oorspronkelijke vorm was waarschijnlijk een volkszang, zooals zou blijken uit den rhythmus in
bijna al de aangehaalde rechtstreeksche zegswijzen. De gewijde
schrijver zou dit verhaal hebben opgeteekend en in orde gebracht, vandaar de afwisseling van metriek en proza in dit verhaal. Zelfs in het N. T. kunnen die regels der hebreeuwsche
poezie, b. v. de tegenstelling der strophen, licht bijbrengen.
P. LAGRANGE heeft dit toegepast op de Apocalypse der Synoptiekers, 't is te zeggen het gemengd verhaal van den val van Jeruzalem en van den ondergang der wereld (2). Hier ook vindt
P. Lagrange strophen die over elkaar staan, waarvan de 3e de
idee herneemt der l e, de 4e afwisselt met de 2e , enz. Door het
verhaal in twee te splitsen doet P. Lagrange uitschijnen, bijzonder bij Marcus, dat het parallelismus tusschen de strophen
treffend juist is. Dat die moeilijke plaatsen der H. Schrift, waarin
de inbeelding van veel schriftuuruitleggers zich zoo vrijen loop
liet, aldus een grooten stap tot een bevredigenden uitleg geB.
daan hebben, is onbetwistbaar.

(1) Das Deboralied, — Der biblische Samson. Hebreeuwsche
tekst met korte studie.
(2) Revue Biblique, Juli 1906.
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ONZE KUNST.Augustus 'o6.
Dit nummer bevat een voor onze kunstgeschiedenis hoogst gewichtige bijdrage : een studie
van Dr Max J. Friedlander over
de verzameling van Kaufmann
te Berlijn. Zooals men weet, is
deze verzameling zeer rijk aan
werken van Vlaamsche primitieyen, waarvan er reeds enkele
staaltjes op de tentoonstelling te
Brugge, in 1902, te zien waren.
Talrijke werken worden in dit
artikel voor de eerste maal afgebeeld en besproken. Verder
nog een studie van Dr Joh. de
Jongh over Een oude Tronie van
van Eyck, die in het bezit van
Rembrandt was, doch alleen in
een ets van dezen meester bewaard is gebleven — Ook bier
weer uitsteken.de reproducties.
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Een praatje over SPreekwoorden (Dr
M. Sabbe ). — Gedichten bij eerste
Missen, bestedingen en geestel. fubileums (F. van Duyse). Nederlandsche SProokjes en Vertelsels (Dr
G. J. Boekenoogen). — Sfireekwoorden en Zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk (A. De
Cock). — Het Liedje van den beer
Halewijn (A. De Cock). — Palmpaaschtentoonstelling te Utrecht (A.
D. C.). — Vragen en aanteekeningen. — Boekbeoordeeling (A. D. C.)

Ongetwijfeld is De Raet de meest
beslagen en best gedocumenteerde verdediger der hoog-eschoolvervlaamsching. -- De W ondernacht ( Const. van Buggenhout)
als geheel niets wonders, maar
eenige bladzijden verdienstelijke
beschrijving. — Het Raadsel (G.
Vermeersch) : Die meneer Dan.nois is flunk getypeerd. — In Leven en Kunst, een waardeerend.
woord over Lamb. Lambrechts.
DE XXe EEUW. Juli 1906.
Een Rembrandt-nummer. Voor
Rembrandt's standbeeld (Jac. van
Loov), een dood-banaal vers. —

Rembrandt's aankonstin Amsterdam
(Dr Jan Veth). Aan Rembrandt,
een sonnet van Boeken, flauw.
-- Het lied van den tijd op Rembrandt's feest (Dr Boutem ), veel
beter. — Huygens over de schilders
van zijn tijd (Dr J. A.Worp), naar
Latijnsch handschrift. — Het

Lied van het Licht O. Rembrandt's
feest (C. Scharten). — Rembrandt
in het Louvre-Museun te Parijs (L.
Van Deyssel), Een eenvoudig relaas.— Rembrandt-hulde (A. Peaux)
A an Rembrandt (Dr Schepers).
— Rembrandt in de verzainelingen

Six en Van Loon. — Rembrandt in
het Louvre (Bug. Fromentin',. uit
Les Maltres d'autrefois vertaald
door Jan Veth. Fragment nit
Rembrandt's Leven en W erken (Ed.
Kolloff).

VLAANDEREN. Juli 1906.

Nog over de Vervlaainscliing der
Hoogeschool van Gent, optimistisch

L'Indo-Chine en _peril (J. Aj albert) ,

getinte, maar toch zeer ernstige
bladzijden van Lod. De Raet.

een noodkreet aan Frankrijk
voor zijn kolonie in Achter-Indie

LA REVUE. 1 Juni 1906.
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— Un leufile heureux (J. Aydat) :
een bezoekje aan Canada in optimistische stemming. — Mercantilisme et Esthitique en Anierique
(Alb. Schinz) : « Si les Americains ne s'etaient pas montres si
desireux de gagner de l'argent
et de le faire valoir avec ostentation, s'il n'avaient pas &le si
vains, nous aurions vu peut-titre
les facultes superieurs de l'homme sombrer dans la competition
avec les facultes purement pratiques et utilitaires de notre race,
et nous croupirions dans un grossier materialisme. » Wij veroorloven ons daarachter een vraagteeken to zetten. — Les Penseurs
grecs (E. Faguet), eigenlijk een
lovende bespreking van Theod.
Gomperz' boek Les Penseurs de la
Grice. — Les Jacques, roman (G.
Beaume). --- Le Declin de l' Art
fray fais (Paul Gsell), schilders,
beeldhouwers. — Le Mouvement
litteraire en Russie (Vera Starkoff ).
— Le mariage en Turquie (P. Risal) : het ritueel, vol bijgeloof,
rondom het Turksch huwelijk.
-- 15 Juni 'o5. Pages inedites (P.
Corneille) eenige brieven en wat
verzen. — Naissance et mort de la
Triplice (Alex. Ular) : On peut
croire que la Triplice aura etc
la derriere experience de la diplomatie dynastique en Europe.
Elle a etc funeste pour tout le
monde. » — Le Conseil international des femmes (G. Avril de Ste
Croix) : de nieuwste vorm van
't feminisme — Poisies (A. Droin).

— Progress recents de la midecine
(J. Hericourt). — Les Livrets d'olirettes et de ballets (M. Voncaire) :
met eenige welgekozen aanhalingen uit dit slach van dingetjes
waarin de Franschen uitmunten.

— Le Mouvement litterairc en Scandinavie (Jacques de Coursanges)•
Autour des Antroloides (J. Rorux) : wat er zooal sedert Hckel
is gevonden.
REVUE DES DEUX MON-DES, 1 Juni 1906. Les Desenchan-

tees, fin (P. Loti). Machiavel et
le Machiavelisme ',Ch. Benoist) :
Het Machiavelisme bevat een
eeuwig- en algemeen-menschelijk element ; 't heeft in de politiek altijd bestaan, 't bestaat nog
en zal altijd blijven. Als uitzonderlijke aangelegenheden nitzonderlijke personen eischen,
komen die : Bismark en Cavour
waren ideale Prinsen gelijk
Machiavel ze droomde. Une
Geographie nouvelle (3 . Brunhes),
namelijk die van den mensch,
verzonnen door den Duitscher
Ratzel, een wetenschap, natuurlijk niet zoo stellig als de eigenlijke aardrijkskunde, vermits ze
met twee causaliteiten moet rekening houden : de zuiver-men.schelijke en de zuiver-natuurkundige . — Les Elections de 1869
(Em. Olivier). — Les Riches deftuis

sell cents ans. III. Soldes mnilitaires,
traitements des mnagistrats et des _prdtres (Georg. d'Avenel). — Le Sentiment decoratif aux Salons de 1906
(Rob. de la Sizeranne). Men
brengt ons al de opsieringen die
we maar wenschen kunnen voor
een modern huis : tapijtwerken
van Morris, glazen van Galle,
porselein van Chaplet, brandschilderingen van Thesmar of
Dammouses. Nu moeten we nog
enkel dat moderne huis bouwen.

CORRESPONDANT. 25 Juni
1906. La Reorganisaiion

aftris 1866. Napoleon III et Niel.
(Em. Olivier). Keizer Napoleon
zou doordringende hervormingen in 't leger hebben willen
doen, maar zijn wensch werd
verijdeld door de bureelen van 't
ministerie van oorlog. — Democratie et eganti (G. De Lamarzelle) .
Staatkundige democratie, gelijk
in Frankrijk, kan niet lang zegepralen. Want, is er een politieke
democratie,toch blijft er vooralsnog in de maatschappelijke orde

een aristocratie van de groote
kapitalisten aan 't hoofd. — Dans
l'ouest inlandais (L. Paul-Dubois).
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— Les Primaires, roman (Leon.
Daudet). — Bizerte (Louis Tarcenay) : geographische en economische bijzonderheden over
de Afrikaansche haven.— A zitour
de l' dine feminine (Max Turmann) :
de inrichtine-, van 't vrouwencomiteit van La ligue de l'enseignenzent,
wat betreft de post-scolaire werken en de katholieke patronages
meisjes. Une petite-niece

voor

de Corneille et Voltaire (Louis
Gene). — Newman et Manning
(de Dansac de Laborie
DAS LITERARISCHE
ECHO. 1 Mei 1906. Gustave Flaubert's Nachlasz (E. W. Fischer),
Te lezen door dezen die nog in
de meening zijn dat Flaubert
niet zoo heel veel heeft g,r eschreven. Een massa handschriften
liggen daar, die deze nauwgezette rornancier niet heeft willen
aan t licht brengen. Max Bewer (Ferdin.GregorL, een afbreking in regel van den nieuwen
Duitschen dichter, die door de
vriendjes als kandidaat voor den
Nobelprijs was aangeduid. —

Besprechungen : Neue Novellen E.
Peschkau), Ska,ndinavische Bucher
(H. Gorbel), hoofdzakelijk over
de Jong ste werken van Schandorph, H. Bang, Knut Hamsun,
Gustaf of Geijerstam. — Echo der
Zeitungen dood van Alex. Kielland, den Noorschen satirieker).
— Echo der Zeitschriflen. — Ken
Fransche, een West - Zwitsersche, een Hongaarsche, een
Bulgaarsche brief.
15 Mei 1906. Die deutsche
Dorfdiehterinncn (H. Bischoff). De
Luiksche professor vangt een
zeer interessante studie aan over
de schrijfsters van Duitsche
dorpsromans en -novellen : Helene Voiet-Diederichs, Louise
Westkirch, Lulu von StrauszTorney, Martha Renate Fischer,
enz. — Nog over Flaubert's Nachlasz (Dr Fischer). — Eine moderne
Dramaturgie (Kurt Aram) een
blijkbaar onrechtvaardige kritiek
_
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over Das deutsche Drama der Gegenwart, van Rud. Lothan —
Das Buch von grosser Zorn (Ilse
Frapan-Akunian), onbegrensde
lof van Wolkynski's nieuwe
bock : met voorgaande artikel
twee uitersten nevens malkander. --- Nate Lyrik (Oskar Anwand). — Echo der Zeitungen. —
Echo der Zeitschriften,. Een Italiaansche, een Amerikaansche,
een Zweedsche, een RhatOromaansche brief. — Echo der

Biehnen.
-- i Juni 1906. Charles Algernon Swinburne (Metering ), een lezen swaarde studie over den grooten dichter van de Songs before

Sunrise. — Nene englische Romane.
Im Jahre 1820, als Walter
Scott auf der Hale seines Ruhrues stand, erscliienen in England 20 Romane ; 3o Jahre
Jahre spater, als Dickens und
Thackerav ihre Triumphe feierten,belief sich die Jahresernte bereits auf 98 Romane, im verg-angenen Jahre abet- wurden in England, wenn ich richtig p,-ezdhlt
habe, 872 Romane in Buchform
vereffenlicht, und aus diesem
Jahre liegen (his I Mai) bereits
wieder einige hundert Romane
von »
Shakesteare-Literatur E.
Kilian). Wilde-Nachlese : Men
ziet het, over Wilde raken de
tijdschriften niet zoo gauw uitgepraat. Der Meereswahnsinn :
een proefje nit het werk van
den onlangs gestorven William
Sharp. -- Echo der Zeitungen.
Echo der Zeitschriften- Een Engelsche, een Fransche, een Russische en een Hollandsche brief.
— In 't Boekennieuws een weardeerende beoordeeling eener Ge-

schichte der englischen Literality von
den Aufeingen bis sun Gegenwart,
van Edw. Engel. Leipzig 1906.
CONTEMPORARY REVIEW
Juli 1906. The War of Moslem and

Christian for the possession of Asia
Minor (W. Ramsay)_ Die strijd
is nog niet ten einde ; hij gaat nu
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voort door school en spoorweg.
— The native Question in the Transvaal (S. Alfred E. Pease) : duidt
eenige hervormingen aan om het
inlanders-vraagstuk op te lossen.
— The great Congo iniquity (Harold.
Spender) : nog een bloedige aanklacht tegen Leopold II. Hij
noemt den Congo een dantesk
Inferno. — French Politics and the
French people Laurence Gerrold).
Schrijver meent dat het Fransche yolk in den laatsten tijd veel
kalmer is geworden. — The foreign Policy of Spain (Charles
Rudy), Spanje kan een voorspoedige toekomst hebben als
het met Engeland een verbond
aangaat.
VARDEN. Februari 1906.

Relikviedyrkelsen i den katholske Kirke (F. Esser), vervolg van de
hoogst interessante studie, in het
vorig nummer begonnen. Hier
onderzoekt de schrijver vooral
van welken aard de eerbetuigingen zijn, die wij de relikwieen
betuigen. — N ederlaget (R. Jahn
Nielsen), een fragment van een
onuitgegeven werk van dezen
verdienstelijken schrijver. — En
Pilgrein (J . I Kronstram), studie
over Maxim Gorki's N achtasyl.Dit
is een echt kunstwerk,zegt en bewijst de schrijver, en Gorki is
een groot kunstenaar. — Littera-

tur og realer. R. John Nielsen
bespreekt twee boeken : Andreas
Vik van den Zweedschen schrijver Gustaf of Geijerstam, een
voortreffelijk boek van een echten realist en Leo Tolstoj van Otto
C.Lund, een grondig, waarheidslievend werk, dat met nut kan
gelezen warden door al degenen,
die wenschen kennis te maken
met het leven en de werken van
den beroemden Rus. — Oskar
Andersen bespreekt de laatstopgevoerde stukken in de schouwburgen van Kopenhagen,waarbij
hij vooral prijst Byen ned Havet
van Rosemberg om inhoud en
strekking.
Maart 1 906. Rejseerindringer
K. Krogh-Tonning ) , e enige brokstukken uit een onuitgegeven
werk : En Konvertits Erindringer,
geschreven in eenvoudigen, gemoedelijken trant. — En Afstikleer)Frederic Mistral), een kart
verhaal van den beroemden Provencaalschen dichter, over eene
jongensstreek die hij op negenjarigen ouderdom uithaalde : hij
ging op de vlucht om een pak
slagen van vader te ontgaan. --

Relikviedyrkelseni den katholskeKiYke, (F. Esser) slot van de belangwekkende studie waarover wij
reeds vroeger spraken. — Oskar
Andersen r eatrene.
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TRACTATUS DE ECCLESIA ET ROMANO PONTIFICE,
auctore LUDOVICO DE SAN S. J. Brugis apud C. Beyaert, 1906.
De naam van den schrijver alleen is een voldoende waarborg voor de buitengewone waarde van dit werk. Immers P. De
San, het vorig jaar gestorven, was een der grootste en schranderste theolog-en van onzen tijd, Wiens schriften als geleerd,
duidelijk en degelijk, als puike vruchten van een helderen,
scherpzinnigen en hoogst begaafden geest algemeen gevierd
werden. Zonder uitstalling van groote geleerdheid, en zonder
nieuwe banen in te slaan, wist hij op het oude zijn persoonlijken,
kenmerkenden stempel te drukken. Wars van overschrijven en
slafelijk navolgen, treedt hij steeds zelfstandig op, legt de kern
der zaak bloot ten einde zijne diepgevestigde overtuiging aan
anderen mede te deelen, en hun de waarheid in het meest kleurlooze licht voor te stellen. Zijn naam zal in de geschiedrollen der
Lerkelijke wetenschap in dankbaar aandenken blijven voortleven
Bovenstaand tractaat telt vijf afdeelingen :
1. De goddelijke instelling der Kerk (blz. 7o).
158).
2. De kenteekenen der ware Kerk
3. De eigenschappen (onvergankelijk- en onfeilbaarheid; wetgevende, rechterlijke en coactieve macht) der Kerk (biz. 253).
4. De ledematen der Kerk (blz. 363).
5. De Pans (blz. 1-151).
De schrijver beschouwt de Kerk niet nit een wijsgeerig
oogpunt als een merkwaardig en eenig feit in de geschiedenis,
dat in zichzelf de kenmerken der geloofwaardig-heid draag-t, en
de bewijzen van zijnen goddelijken oorsprong, hij beschouwt
haar als eene geopenbaarde waarheid en put derhalve zijne bewij svoeringen uit de heilige Schrift, de traditie en de zoogenaamde analogia fidei.
De hoofdteksten worden niet alleen aangehaald, maar ook
uitvoerig besproken. ten einde hunne betoogkracht in het voile
Licht te plaatsen en allen twijfel uit den weg te ruimen.
Als voorbeeld wijzen wij op de bekende Bijbeiteksten
Matth. xvi, 18, 19; Luc. XXII, 32; Joan. xxi, 15-17, welke in de
werken der H. Vaders als grondslagen van het Primaatschap,
aan Petrus en zijne opvolgers verleend, aangewezen worden.
De schrijver oncierzoekt nauwkeurig de beteekenis der drie
overdrachtelijke uitdrukkingen. (Petra — claves regni adorum —
potestas ligandi atque solvendi), en leidt uit dit onderzoek de kracht
en het g-ewicht of der woorden van Christus, waardoor hij aan
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Petrus en zijne wettige opvolgers de geestelijke opperheerschappij in de Kerk overdroeg.
Aan de schriften der H. Vaders ontleent hij een keur van,
treffende getuigen uit de eerste eeuwen, die de waarheid bekrachtigen, toelichten en nader bepalen, en zonneklaar de onveranderlijkheid der katholieke leer aantoonen.
Vie deze bewijsvoeringen met aandacht volgt, staat verbaasd over de lichtzinnige uitlegging der ketters, en twijfelt aan
de goede trouw der geleerde protestanten, welke vrijwillig blind
voor het Licht der waarheid, eene verklaring geven van deze uitspraken der H Schrift lijnrecht in strijd met het bewustzijn der
Kerk en de eerste wetten der spreektaal.
De belangrijke vraag omtrent de merkteekenen der ware
Kerk wordt meesterlijk behandeld. Vooreerst de natuur en de
waarde dezer teekens alsmede hunne onderscheiding in negatieve en positieve trekt de aandacht.
Negatieve kenteekenen zijn de eenheid en algemeenheid
want, hoewel zij in de ware Kerk niet kunnen ontbreken, op
zichzelven schijnen zij onvoldoende om haar te kenmerken.
Andere theologen (Perrone, Pre-elect. theol. c. 3, De Locis) zijn
van eene andere meening, vooral wanneer deze twee eigenschap p en niet afzonderlijk, maar vereenigd beschouwd worden.
Positieve teekenen zijn de heiligheid en apostoliciteit (leer —
oorsprong — opvolging) omdat iedere dezer eigenschappen uitsluitend aan de Kerk behoort en aan geen ander genootschap
kan behooren.
Talrijke geschiedkundige vragen staan in verband met de
leer over de Kerk en geven aanleiding tot gewichtige tegenwerpingen. Ook op dit gebied toont P. De San, dat hij niet minder
onderlegd en meester is in de positieve, dan in de spekulatieve
theologie, zijne lievelingsstudie.
In het hoofdstuk (blz. 31o) handelend over de voorwaarden,
gevorderd om lidmaat der Kerk te zijn, velt hij een oordeel over
het zoogenoemde Westersch Schisma dat van 1378 tot 416 de
Kerk, in twee deelen scheidde : het eene gehoorzaamde aan den
Paus te Rome, het ander aan den Paus in Avignon verblijvend.
Om aan te toonen dat ook gedurende dezen rampzaligen
tijd de geloofs- en regeeringseenheid in de Kerk niet te loor ging,
werden verscheidene meeningen voorgesteld, door den schrijver
onderzocht en als onvoldoend verworpen. Zijn eindoordeel
luidt : Indien ten tijde der Kerkelijke scheuring de g-emeenzame
onderwerping aan een en hetzelfde Hoofd niet bestond, moeten
wij zeggen dat de obedientie van Avignon al dien tijd buiten de
eenheid der Kerk geleefd heeft. Hiermede gaat echter samen dat
deze scheuring slechts zakelijk, niet gewild noch vrijwillig was.
De Bisschoppen van Rome, als wettige opvolgers van den.
H. Petrus verkrijgen krachtens goddelijk recht de hoogste rechtsmacht in de Kerk.
De heilige Schrift bewaart het stilzwijgen over de wijze van
opvolging in het Primaatschap, bijgevolg heeft Petrus deze uit
eene persoonlijke openbaring geleerd, of door zijnen veil bepaald.
In elk geval is er een menschelijk feit van Petrus aan te nemen,
dat of wel over de wijze beslist. of de door Christus geopenbaarde wijze bekend maakt.
De Katholieken leeren dat Petrus de opvolging in het
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Primaatschap verbonden heeft aan den bisschoppelijken zetel
van Rome, zoodat de opvolgers van Petrus als Bisschoppen van
Rome, tevens hem opvolgen in de Primaatswaardigheid.
Deze stelling steunt hoofdzakelijk op drie beschouwingen,
meesterlijk door P. De San uit onwraakbare historische bronnen
toegelicht.
Petrus kwam naar Rome, werd en bleef Bisschop van
Rome tot zijnen marteldood.
2. Er bestaat eene duidelijke, nooit onderbroken, uit den
tijd der Apostelen stammende traditie van de opvolging der
Roomsche Bisschoppen in het Primaatschap.
3. De Bisschoppen van Rome hebben steeds het Primaatschap uitgeoefend, en deze uitoefening werd altijd en overal
door de Kerkvergaderingen, de Bisschoppen en de bijzondere
Kerken erkend en goedgekeurd.
\Vanneer de schrijver handelend over de Pauselijke Onfeilbaarheid de voorwaarden bespreekt, waaruit blijkt dat de Paus
ex cathedra spreekt, bemerkt hij in overeenstemming met de zienswijze van Kardinaal Franzelin, dat de Paus zijne leermacht kan
uitoefenen in den hoogsten graad, of in een minder hoogen, onderg,r eschikten graad.
In het eerste geval welt hij een beslissend eindoordeel over
hetgeen de g-eheele Kerk, in geloofs- en zedenzaken, met een
onmiddellijk of middellijk goddelijk geloof als 't ware moet
erkennen.
In het tweede geval kan hij met recht eene inwendige toestemming vorderen ; deze echter steunt noch onmiddellijk noch
middellijk op het goddelijk geloof, en daarom beslist hij niet
over de onfeilbare waarheid, maar alleen over de veiligheid der leer.
Wij sluiten met den wensch voor eene ruime verspreiding
van De San's uitstekend boek ten bate van den bloei en het onderwijs der theologische wetenschap.
Dr A. DUPONT.
GELOOF EN WETENSCHAP. Studien voor onzen tijd, under
redactie van P. Bouman, S. J.
II. Is Godsdienst noodig ? naar het Fransch van GUYOT.
III en IV. Het verband tusschen Geloof en Rede, naar het Fransch
van J. DE BROGLIE, R. K. Pr. Elk deeltje fl. o.4.o. H. G. van
Alphen, Amsterdam,
In onzen tijd, nu van alle kanten Godsdienst en Kerk
door lage bestrijders worden aangevallen, is het noodig dat een
ieder zich sterke in het geloof niet alleen, maar ook zich in staat
stelle die aanvallen der goddeloozen of te slaan. Doch hoe zullen
gewone menschen het aanleggen de lasteraars te beschamen ?
Hoe zullen zij de voornaamste opwerpingen weerleggen ? 1k
meen dat de redactie van Geloof en W etenschap, door de uitgave
van apologetische werkjes in deze behoefte voorzien zal; en
werkelijk de nummers, die voor ons liggen, ofschoon niet oorspronkelijk, zijn toch zeer geschikt om gewone menschen te wapenen tegen vooroordeelen en lasteringen van andersdenkenden.
J ammer is het dat deze boekjes zoo duur zijn. Deze werkjes
moesten in handen gegeven worden van den minderen man,
zelfs van den werkman ; deze laatste personen hebben er het
reeste behoefte aan, doch vie hunner zal voor zulk een werkje
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II 0.40 betalen, of fl. 2 . - voor 6 deelties ? De redactie neme dit
eens in welwillende overweging ; bezorgt zij deze uitgave goedkooper, dan zullen die werkjes, hetgeen zij trouwens verdienen,
I. D.
veel meer verspreid worden.
MODERNE LYRIKER. II. Martin Greif, von L. KIESGEN. —
Leipzig, Max Hesses Verlag.
De eerste moderne lyrieker, die in een gelijke uitgaaf besproken werd, was Detlev von Liliencron . . Onlangs verscheen er een
boekje over Martin Greif. Ik vat toch maar niet goed waarom
deze dichter onder de Duitsche « modernen dient geteld te
worden, want hij heeft toch al weinig gemeens met de « Sturmund-Drang-manner » van het « Jung Deutschland ». De bescheiden, eenvoudige man zal er wel niet zeer over voldaan geweest
zijn : hij kan zich niet te huis voelen bij die woelzieke, hoovaardige lui. Maar geen booze haarkloverij. Wat behelst dit
boekje van 94 biz. zooal ?
Vooraf het portret van den dichter : alzoo een zestiger, met
een gezond, echt-burgerlijk voorkomen. Daarna een bespreking
van zijn verdiensten als lyrieker,waar o. a . wordt gezegd en bewezen door talrijke aanhalingen uit zijn poezie dat hij « eine hochgeachtete und eine Sonderstellung einnimmt unter den lebenden Dichtern an denen das deutsche Vaterland ja nie arm zu
sein pflegt. » Somige verzen zijn waarlijk mooi genoeg om die
bewering ten voile goed te maken, en toch werd de man — zoo
het uit zijn bibliographic blijkt — door de critici vaak op onkiesche wijze behandeld door uitspraken als : « Greif bedeutet gar
nichts ! » en meer dergelijke. Enkele biographische mededeelingen treft men er ook aan. Een studie over Greif als dramadichter
G. VERBORGHT.
ware veel merkwaardiger.
SAC. Dr GUIDO DE GENTILI. Il Santo, di FOGAllARO. TRENTO.
Fogazzaro und kein Ende ! hoor ik den lezer roepen. Men
heeft nu toch in alle landen en talen der wereid zooveel geschreven over dezen roman, met lofspraken of verguizing, Il Santo vrijgepleit of veroordeeld dat er wel een elude diende aan gemaakt.
Maar dit werkje zou al wie Italiaansch kent, wellicht graag
doorlezen, omdat het met een strenge onpartijdigheid en duidelijk de strekking van Fogazzaro's bock uiteenzet en typisch-juist
de verschillende hoofdpersonen behandelt. Beknopt — en zoo
niet zeer vervelend voor hem die Ii Santo zelfs niet gelezen heeft
wordt erin alles besproken wat desaangaande moet gezegd
worden. Niet minder raak is de beoordeeling dan deze van
G. V.
P. Baumgartner in Stimmen aus Maria Laach.
J. BOUBEE, S. J. La litterature beige. Bruxelles, Dewit.
Met mijn overdreven vlaamschgezindheid dacht ik dat hier
en de Vlaamsch-schrijvende en de Fransch-schrijvende letterkundigen uit Belgic zouden op het verhoog treden. Ik had toch
van jongs of geleerd dat en in mijn land Vlamingen en Walen
wonen, en dat er twee talen geschreven en gesproken worden
in Belgic. Er is hier slechts spraak van de Fransch-schrijvend4,
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want de eerwaarde pater zegt zelf dat er hier natuurlijk geen
spraak kan zijn van de Vlaamsch-schrijvende letterkundigen
zooals Gezelle, Streuvels, Van Langendonck, en evenmin van
deze die een Waalsche gewesttaal schrijven. Het komt me
echter niet heel natuurlijk voor dat zulks natuurlijk is en de
Vlaamsche schrijvers stellen bij deze die een Waalsche g-ewesttaal schrijven is een weinig onbeleefd. Wat meer is, de Vlaamsche letterkunde is iets heel anders dan de Franco-Belgische !
Toch worden hier in dit werkje de eigenschappen der FrancoBelgische school goed afgeschetst, op haar gebreken en verdiensten wordt wel nagewezen, en eenige harer vertegenwoordigers worden, uit eerbied tot hun naam of hun werk, nog al
speciaal besproken.
G. V.
LOD. MERCELIS. Levenszangen, kl. 8°, VIII-232 blz., fr. 2.50.
J. De Meester, Rousselare. J. S. De Haas, Amsterdam, 1904.
Na Natuur en Here, in i885, na empische Harp, in 1889, biedt
ons, na een zwijgen van vijftien jaar, de Eerw. Heer IVIercelis
68 Levenszangen aan. Wij vinden in de ontboezemingen des
dichters een kloppend hart voor godsdienst en vaderland. Vooral
in zijne huiselijke tafereelen, in zijne herinneringen aan het
innig-zoete familieleven, in al die stukken, waar de zanger
zijn teergevoelig priesterhart uitlaat in licht weernoedige beschouwingr en, grijpt hij deep in bet gemoed. Maar kloek en vurig
klinkt zijne taal_ waar hij van vaclerlandzliefde spreekt, zoo :
Awe 't verjongde Keinpeniand, blz. 36: Martelaars en Brigands {de
helden nit den Boerenkrijg), blz. 65; °prod, aan de Vlaainsche
Broeders, blz. 95 ; Aan he) Kentleuland, blz. 106.
De dichter houde ons eenige aanmerkingen ten goede. Versmaadt hij niet een enkel maal de versmaat ? Zegt men wel van
den raaf dat hij zingt ? (blz. 8) Mag eene ziel, die ten hemel
vlucht, arm genoemd worden ? ibis. 30! Is « met zuken rekel van
een beest o {biz. 7o) wel dichterlijk ? Is « De Heiland lachte eens
in zijn baard » 'biz 82) niet een gallicieme ? of het door den
dichter zoo dikwijls gebruikte « wonne » niet een germanisme ?
Zou men op blz. 165 in plaats van schuldloos niet beter schuldig
lezen in het vers :
Zoo tong de mensch zijn paradijzenlied,
eer hij zijn kroon van 't schuldloos voorhoofd stiet.

Is op blz. 189, eindelijk, het neerhakken van de menschenroze
niet een to stork beeld in
Zijn de vale najaarsblaren
Dood ten gronde neergevaren,
't Was hun aangewezen lot !
Neergehakte menschenroze,
Hebt ge ook wel uw pad gekozen,
Gingt gij weder naar uw God?

Na deze lezing mogen wij den lezer wel een juweeltje uit
den bundel aanbieden : (blz. 126)
IN DE KROON
In de kroon der appelaren,
Tusschen teeder groen en blaren,
Biinkt, als lachend zonneiicht,
Hier en daar een lief gezicht.

't Zijn als roode kinderwangen,
Met een mondje vol verlangen,
Waarop als de glimlach staat
Vz,n den jongen dageraacl.
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Zie, hoe in die knuistige armen
Zie, hoe daar in 't kleurgetoover
Zij hun tengre leden warmen,
Van 't stil-spelend takkenloover
Gulzig zwelgend levenssop
Waar de morgenzon in danst,
Uit de moederborsten op.
Elk van die gezichten glanst.
Bleeke zijn er, fijn van verven,
En de boom vol welbehagen
Schijnt den zoeten last te dragen
Blank als wichtjes die gaan sterven,
Lachend stil die blozers aan
Andre bloedig-rood van bast,
Of doorschijnend als albast,
Uit zijn zielesap ontstaan.
Moeder Eva heeft verzonnen,
Andre teeder-geel als zane,
Door dat bleuzerspel verwonnen,
Of gelijk het licht der mane,
En betooverd stil gestaan
Die haar wassen bleek gelaat
'k Had misschien als zij gedaan !
In een wolk van neevlen baadt.
Geef, o Heere van hierboven,
Ginder staat er een te gloren
In ons schaamle boerenhoven,
Blond als gouden rijpend koren
Sappig fruit ons menigvoud
En daarnaast een bruin vau tint,
Van het voezaam appelhout.
Rosverbrande buitenkind!
Maar, behoud ons, zwakke wichten,
Voor die kwade lokgezichten,
Die als tooverappels staan
Tusschen 't groen der levensbaan.

Na deze lezing moge de lezer beslissen, of de dichter goed
deed zijne Levenszangen toe te vertrouwen aan den uitgever, die
P. BUISSINK.
voor een eenvoudig en passend uiterlijk zorgde.
CARLA door BENNO Vos.— Uitgeversm. Voorburg. Amsterdam
1905.
Een roman van 3o3 bladzijden. 't Onderwerp is niet heel
nieuw : een burgermeisje (te langen laatste komen we te weten
dat zij een buitenechtelijk kind is) wordt misleid door een rijkemansjongen ; en ze komt terecht in een ontuchthuis, waar ook
haar kind wordt grootg-ebracht.
Eenige jaren later ontdekt daar de man zijn kind, en zijne
vroegere minnares die nu op haar sterfbed ligt.
We zouden niet willen zeggen dat het den schrijver er om
te doen is zich te vermeien in dit onderwerp ; maar zulke ondervverpen kiest men niet.
J. V.
ARTHUR IMHOFF, door HANS LAND. Roman uit het Duitsch
vertaald door J. F. Ternooy Apa. — J. A. SleeswijckBussum.
Arthur Imhoff, hoogleeraar in de medecijnen te Berlijn is
5o jaar oud. Hij trouwt met een meisje Annine von Arnsbry, die
er nog [9 is. Hij beleeft er niet veel genoegen aan ; de jonge
vrouw is ziekelijk, hij stuurt ze naar Montreux en daar geraakt
ze verliefd op een jongen Duitschen baron die zooeven eene
Amerikaansche heeft laten zitten. Annine schrijft naar haar man,
deze komt afgestoomd naar Montreux en is nog juist op tijd om
door eene gevaarlijke operatie 't le-‘,en te redden van den baron,
door zijn oud lief, de Amerikaansche een kogel in 't hoofd
gezonden. Imhoff vindt het nog al natuurlijk dat zijne vrouw
meer van den baron houdt, er was een te groot verschil tusschen
zijn ouderdom en dien van Annine.
't Verhaal zelf dus, beteekent niet veel ; erg romantiek !
Maar 'tkarakter van Imhoff is met liefde geteekend. Dat geeft
waarde aan het boek.
J. V.
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HET LAND VAN RUBENS. Belgische reisherinneringen door
BUSKEN HUET, met eene inleiding van Max Rooses. Derde
druk. — Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en zoon 1905.
Busken Huet's Land van Rubens is te wel bekend om er hier
nog veel over te zeggen. De nieuwe druk bewijst dat de lezers
dit boek, geschreven in 1879, niet verouderd vinden. 't Zijn reisherinneringen, zooals de ondertitel het aanduidt ; reisherinneringen van iemand die niet het platteland, wel de steden bezoekt,
met het oog op de kunstschatten die ze bevatten, en die daarover zeer vlot weet te vertellen, die het karakter van den kunstenaar, met enkele bijzonderheden weet uit te beelden; van iemand
die 't verleden kent van dit land en met geschiedkundige feiten
en anecdoten zijne « causerieen doorspekt en duidelijker maakt.
Busken Huet was half Parijzenaar geworden toen hij zijn
boek schreef ; daarmee moet men rekening houden om zijne
zienswijze hier en daar te begrijpen. Ook over de letterkunde
van Belgie, de Vlaamsche en de Fransche, schrijft hij. Dat deel
is fel verouderd Virginie Loveling is de groote Vlaamsche,
Charles Potvin en Caroline Graviére zijn de groote franschschrijvende letterk-undigen voor Busken Huet. Ook vOor 187 9 Ay ar en
er anderen die met eere nevens en vOor deze drie mochten
genoemd worden. De tairijke platen die het bock versieren zijn
E. V.
doorg-aans wel geslaagd.
STR1JD OM DE HEILIGE PLAATSEN. Met plannen en
platen door P. URBAAN COPPENS, 0. F. M. — Rousselare,
Jules de Meester.
De overlevering heeft de ware ligging der plaatsen, die de
Zaligmaker door zijn leven en streven geheiligd heeft, aan de
vd q-getelheid onttrokken. Door den H. Stoel werden de Franciscanen (« Nuper Charissimi » van den 21 Nov. 1342) als wettige
bewaarders van die heilige plaatsen aang-esteld, die hiervoor
goed en bloed veil hadden en met het geld der Nederlanclen
van Noord en Zuid verschillig-e heilig,dommen konden afkoopen
en versieren. Nu trekken niet alleen de Rationalisten deze
plaatsen in twijfel, maar ook zijn er Fransche congregaties en
voornamelijk de Paters Assompsionisten, die onder den dekmantel van wetenschap, maar inderdaad uit politiek en eigenbelang, die heiligdommen aan de Minderbroeders willen betwisten. Het gevolg van dezen strijd zal niet, gelijk zij meenen,
eene toenadering der schismatieken zijn tot de Moederkerk,
maar eene verdere afscheiding, ja zelfs bij de katholieken zal de
godsvrucht voor die plaatsen vernietigd -worden. Dit alles
behandelt Pater Urbanus wijd en breed in het eerste deel van
zijn boek.
In het tweede deel, de vertaling van « Le Palais de Caiphe »
etc , reeds vroeger door denzelfden schrijver uitgegeven, bewijst Pater Urbaan, dat alle geslachten zelfs lang vOor de IXe
eeuw, het huis van Calphas en de grot waar Petrus zijn verloochening, beweende, van elkaar onderscheiden, op den berg
Sion bezochten en dat deze twee plaatsen niet kunnen gelegen
zijn in den tuin der Paters .Assompsionisten ; eveneens dat verschillende andere plaatsen, het huis van Annas, het paleis van
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Pilatus, enz., niet te vinden zijn, waar « La Palestine » deze wit
zoeken, maar dAdr, waar de overlevering ze altijd heeft aangewezen.
Gedurende zijn arbeid is het « Vindicamus hereditatem
patrum nostrorum », waarmee de strijd is gestreden,minder
scherp geweest. Hadden wij meer van de heilige plaatsen
te zien gekregen, het boek zou aangenaam zijn geweest om te
lezen en frischheid en belangrijkheid aan het geheel gegeven
P. D.
hebben.
MIJN NIEUW SYSTEEM OM HET LICHAAM TE STALEN
EN TE HARDEN, door D r HUNOLD LAKMANN, arts. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 81 bladz. Met vele
platen. Prijs 2,5o fr.
Het doel van het boek is « den lezer den weg te wijzen,harmonisch ontwikkelde lichaamsvormen te krijgen door een rationeel oefeningssysteem.
Vooraf komen beginselen van gezondheidsleer : over eten
en drinken, over den slaap, over de baden. Dan uitleg over
lichaamsoefeningen die elkeen gemakkelijk aan huis kan doen,
't zij vrijoefeningen zonder eenig gewicht of apparaat, 't zij
oefeningen met den autogymnast. De uitleg is eenvoudig, de
platen goed uitgevoerd, maar sommige platen maken het boek
J. V.
toch minder voor jongens geschikt.
INGEKOMEN BOEKEN TER BESPREKING :
F. DRYVERS. Kerkstemmen of gebeden en gezangen. Werchter
Dryvers.

Die Ursachen des niedrigen Kursstandes deutscker
Staatsanleihnen. Eene Untersuchung Tuber Englischen Franzo-

KARL. KIMMICH.

sischen und Deutschen Staatskredit Stuttgart und Berlin, 1906.

Uitgaven der firma Noordhoff. Groningen
Dr. G. SLOTHOUWER. Synchronistisch overzicht van de geschiedenis der beide laatste eeuwen, f z.25.
Dr. M. DE BOER. Leerboek der algemeene geschiedenis.
I ste deel, f 1.25.
C. GRONDHOUD en P. ROORDA. Engelsch leesboek III deel, f. 1.9o.
J. DE JOSSELIN-DE JONG. Blikken in Britanie. Opstellen ter vertaling in het Engelsch, f o.75.
F. M. DE JAEGER. Beginselen der vlakke coôrdinatenleer, met
3o fig. f r.00.
T. J. BRUYN. Handelsaardrijkskunde. Eerste deel met 32 pl. en
18 kaarten, f 0.75.
Dr. J. KORS. Leerboek der Stereometrie, tweede druk, herzien
door Dr. 0. Postma met 95 fig f Loo.
Dr. VITUS BRUINSMA. Eetbare en vergiftige paddestoelen met 190
gekleurde afb
R. Bos. Vragenboekje bij onze provincien, 5 cents.
R. Bos. Onze provincien. Leerboekje der aardrijkskunde in
Nederland.
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R. Bos. Eerste en tweede aardrijkskundig teekenboek, voorlooper van onze provincien, 15 cents.
GUY DE MAUPASSANT. Contes choisis, f 0.60.
Dr. H. BLINK. Nederland. Handleiding bij het onderwijs in de
aardrijkskunde van Nederland. f 1.25.
WERELDBOL. Geillustreerd maandblad voor reizen en ontdekkingen, land en volkenkunde. Onder redactie van J. Hendrik
Van Balen. Druk. Maatsch. Voorburg.
JAN RELMAN. Tusschen twee kusten en andere dingen. Drukk.
Voorburg.
HENRI BOREL. Opstellen 2 de bundel. Drukk. Voorburg.
J. STEYNEN. Van het menschenspel. (Schetsen en impressies.
Voorburg.
THILo ERCHHOLK. Nationale deutsche Bankpolitik. Berlin.Verlag
von Wilhelm Siisserott.
FREDERIK VAN EEDEN. De kleine Joannes, 3de deel. Amsterdam,
W. Versluys.
E. ERNST. Ouderplicht. Venloo Mosmans Sr. f r.ro.

Volksboekjes. Uitgaven van Mosinans Venloo
F. X. WETZELS. Het laatste glas, 0.25.
F. X. WETZELS. Visch noch vleesch, 0.25.
F. X. WETZELS. Mannenwerk, o.3o.
F. X. WETZELS. Vrouwenwaarde, o. i5.

Cotta'schebuchhandling nachfolger
FR. HUGO THIEMAN. 0. F. M. De titels der litanie van Jesus

H. Hart. In toespraken overwogen. Nijmegen. L. Malmberg.
GODFR. KURTH. De wording der hedendaagsche beschaving. In
het Nederl. bew. door Osw. Robyns, priester, 2de deel. Haar-

lem. H. Van Alfen.
J. WATERREUS. Pr. De anti-christelijke leer der theosofie. Haar-

lem. Van Alfen.
BRETONSCHE VOLKSLIEDEREN. Uit het Keltisch samengebr. en
toegelicht, door Vte Hersart de la Villemarque. Naar het

Fransch bewerkt, door E. H. du Quesne, van Gogh, Baarn,
Hollandia drukkerij.

.*A41.111.11. OMROEPER

DEN 3o n JULI is op de hoogeschool te Leuven een heugelijk feit gebeurd : Hugo Verriest werd uitgeroepen tot Doctor
honoris causa in de Wijsbegeerte en Letteren.
Gansch 't Vlaamsche land juicht deze onderscheiding toe.
Maar bij voorbijgaande geestdrift mag het ditmaal niet
blijven.
Zoo werd er gister over gedacht in een Vlaamsche vergadering te Leuven : Eenparig werd er beslist, de katholieke
Vlamingen op te roepen om een Hugo-Verriest-Fonds te stichten. Daartoe zou een kapitaal van diieduizend frank moeten
rondgehaald. De kroozen van dit kapitaal zouden jaarlijks als
prijs worden toegekend aan 't beste letterkundig werk in den
loop van 't vorig jaar onder de eerstelingen onzer Vlaamsche
schrijvers verschenen.
De volgende inteekeningen werden op die Leuvensche
bijeenkomst ingezameld :
5.00 E. H. Jagueneau . . . 5.00
Mej. M. E. Belpaire .
5.00 E. H. Luytgaerens . . 5.00
Mej. L. Duykers . .
5.00 E. H. Jan Bernaerts . . 5.00
Hoogl J. Helleputte .
5.00 Dr Laporta ..... 5.00
Hoogl. L. Scharpê .
5.00 Dr Jul. Persyn . . . . 5.00
Hoogl. E. Vlieberg-h .
5.00 E. H. Hoogl. J. De Cock 5.00
Hoogl. Frateur'. . .
5.00 Fr. Van Cauwelaert . . 5.00
E. H. Cuppens. .
5.00 Dr Jul. Kleyntjens . . 5.00
E. H. Karsseleers.
31 en Juli 1936.
Belfort.
De inteekenlijst blijft open in Dietsche Warande
Bijdragen te sturen naar
M. E. BELPAIRE, Markgravenlei, 188,

Antwerpen.
DEN i n OOGST verscheen Over Vlaainsche Volkskracht, I,
de V ervlaamsching der Hoogeschool van Gent, een boekdeel van ongeveer 3oo blz groot in 8 0 formaat, door LOD. DE RAET. Prijs
3.00 fr. bij inschrijving. De inteekening te zenden naar den
schrijver, 24, Westfalenstraat, St Gillis, Brussel.
Wie De Raet heeft gehoord, wie een van zijn vlugschriften
heeft gelezen of een van zijn bijdragen in Vlaanderen, zal zonder
moeite de overtuiging .hebben opgedaan dat De Raet een zeer
ernstig man is en een der xneest beslagen kenners onzer Vlaamsche belangen met betrekking tot onze hooger intelleectuele inrichtingen. 't Boek is aan onze Vlaamsche beweging een schoon
en welkom geschenk.

CONSTANCE TEICHMANN'S

• * •

HELDHAFTIGHEID

II
De epidemie van 1866 was de nioorddadigste, maar
ook de laatste verschijning van de cholera in Antwerpen.
Toen reeds had Mej. Teichmann gedroomd de gekwetsten
van den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog te gaan verzorgen. Vier jaar later moest die droom verwezenlijkt worden,
toen de rampzalige oorlog losbrak tusschen FrankAijk en
Duitschland.
Wel poogde de familie Constance in Antwerpen, waar
zij zoo nuttig was (1), te weerhouden, doch vruchteloos
waren alle bemoeiingen. Zij zegde het zelf : als zij iets wilde
dreef zij het door. Overal in Belgie waren comiteiten tot
stand gekomen om de gekwetsten bij te staan. Kleedsel,
pluk, oud linnen werd verzameld en naar de grens gestuurd.
Daarenboven had het centraal comiteit van Brussel een
oproep gedaan aan de geneesheeren om eene Belgische
ambulance te vormen. De heeren Eloin en Delacre (de
apotheker) waren daar de werkzaamste. Nevens hen had
eene edele en verstandige vrouw, Barones van Crombrugghe
van Looringhen, zich aan 't hoofd gezet van al de damen,
die hunne zorgen aan de gekwetsten zouden willen verleenen (2). Constance werd een van hare nuttigste helpsters. In
(1) Juist heerschte onder de kinderbevolking eene gevaarlijke
roode koorts.
(2) Barones de Crombrugghe gaf hare herinneringen uit
het ambulance-leven uit in een interessant boek : Journal d'une
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Mev. van Crombrugghe had zij gevonden wat haar zelve
ontbrak : geest van organisatie, gezagvoering over anderen.
Onvermoeid in zelfopoffering, kon zij nooit gebieden.
Wij zullen haar zooveel mogelijk trachten te volgen in
haar nieuwen veldtocht, uit haar brieven ditmaal, want eens
voor goed in den oorlog vond zij den tijd niet meer voor hare
dagelijksche opteekeningen. De agenda's mijner moeder
zullen hier ook weer de noodige omlijsting verleenen voor
de vrome daden harer jongere zuster.
Van Constance voor 't vertrek
(c Woensdag avond, 3 Augustus (1870).
... Nu, mijn welbeminde, ik ben zoo bezig met de gedachte
van naar het slagveld te trekken dat ik dezen nacht niet of bijna
niet geslapen heb. Ik meende er dezen morgen met G. over te
spreken, maar dewijl ik reeds deze pil moest doen slikken van
't verschi,nen op tribunaal (i) — het slikken ging van zelf.— heb
ik uitgesteld. 1k ben bij M r Pelgrims gegaan om zijn raad en
bijstand in te roepen voor mijne plannen, maar hij was niet
thuis. Ik zal morgen terugkeeren, als ik kan. Ik heb geschreven
aan Juf. Nyssens en heb haar verzocht deze Mev. Van Crombrugghe te gaan vinden, van wie er gisteren een brief in de gazet
stond en haar uitleg te vragen over het heensturen der damen
van goeden wil. Ik wacht dus de gebeurtenissen af. Ik kan nog
niet gelooven, Heer, dat ge mij het geluk en de eer zult verleenen
deze arme gekwetste broeders te verzorgen. Dit denkbeeld ontroert mij zoodanig dat het mij den slaap beneemt. Ik denk
niet dat mijn plan ernstige tegenspraak zal verwekken... Overigens ik vertrouw op dien goeden Mr Peigrims die hier alien
invloed bezit... »
« Donderdag, 4 Augustus.
... Red mijn broeder, red die ongelukkige vrouw I (2) Nooit
scheid ik ze in uwe tegenwoordigheid. Eilaas I ik vrees dat ze
daar nog enkel vereenigd zijn 1 zal ik dat boek onder dien
smartelijken indruk sluiten ? Waarom niet? Beter lijden, dan
vreugde genieten. En nu schrijft deze mevrouw mij een schoonen
brief om mijne diensten te aanveerden. Wij zullen nochtans
maar geroepen worden als men de grens nabij is... »
(i) Voor 't proces door Mev. Peter Benoit haren man aangedaan.
(2) Mev. Benoit.

Bijvoegsel aan " Dietsche Warande "
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UITGEVERS-GENOOTSCHAP FUTURA".

NEDERLANDSCHE
BOEKHANDEL.

BESTUURDER: ARNOLD SMITS, LEIDEN.

BESTUURDER :

L. H. SMEDING,
50 ST. JACOBSMARKT
ANTWE RPE N.

LEIDEN,

datum Postmerk.

In het najaar van 190 4 weed te Leiden in Noord-Nederland
opgericht het Uitgevers-Genootschap »FUTURA".
Dit Genootschap stelde zich ten doel onder de Katholieken
van Nederland degelijke Katholieke sociale en politieke boeken
te plaatsen.
Het beste, wat tot heden op dat gebied verschenen was in
het buitenland, zou vertaald worden en de beste krachten onder
de Katholieken op sociaal en politiek gebied zegden hun medewerking toe om oorspronkelijke bijdragen te leveren.
Geheel het Katholieke Nederland juichte dit plan ten zeerste
toe. De door »FUTURA" uitgegeven werken werden bij tienduizendtallen geplaatst. (In het jaar 1905 totaal 206.500).
Ook over de grenzen trokken de uitgaven van »FUTURA"
de aandacht.
Vooral uit Zuid-Nederland kwamen, bizonder in den laatsten
tijd, tal van bestellingen.
Dit deed ons besluiten om voor Zuid-Nederland een vasten
verkooper voor onze uitgaven aan te stellen.
Als zoodanig zal optreden
DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL
St. JACOBSMARKT so, ANTWERPEN.

Aan dat adres zijn al onze uitgaven zonder prijsverhooging
verkrijgbaar.
UITGEVERS-GENOOTSCHAP »FUTURA".
ARNOLD SMITS, LEIDEN.

Er UT U RA-ITITGAVEN.

Fr.

Het Socialisme door

VICTOR CATHREIN.

36o bladz

.

• 4.—

Voor werklieden-vereenigingen, Propaganda-clubs en Ontwikkelingscursussen
Centrum, 23 Maart 1905.
is het onmisbaar.
Een veilige gids, en niet te waardeeren raadsman.

Maasbode, 19 Januari 1905.

Criminaliteit en Drankmisbruik door Dr.
Tweede duizendtal . .

ALPH. ARItNS.

. . 0.90

Een apologetisch geschrift in den goeden zin des woords.
Dr. VLAMING in De lila' van 14 Nov. 1905.
Wij raden de lezing dezer brochure ten zeerste aan.

N.-Brabantsche Post, 2 Dec. 1905.

De Inrichtingen voor Dwangopvoeding in Zwitserland door
. 1.90
G. J. TIMMER .
Het boekje vertelt ons veel en veel belangrijks

Weekblaa' van het Recht, 27 Maart 5905.
Alle onderwijzers moeten zich een exemplaar van dat werkje aanschaffen.
De Kath. Onderwzer, , 28 Sept. 1905.

VOLKS B I B LIOTH EEK.
Volksontwikkeling door Mr. P. J. M. AALBERSE. so bladz. Tweede
duizendtal.
Wij willen onze lezers opwekken om met die zakelijke, belangwekkende,
boeiende brochure zelve kennis te maken.
T/d, 15 Febr. 1905.
Niemand verzuiine dit boekske aan te schaffen.

Centrum, 7 Maart 1905.

De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X
door P. B. BRUIN s. J. — Tweede duizendtal.
Sociale cursussen, volksbonden, die voor hun leden nuttig willen zijn,
moeten het in groot petal koopen en gul verspreiden, zij zullen 't zich niet
beklagen.
Meyerijsche Ct., so Juni 1905.
Het boekje munt uit door klaarheid van opzet en bevattelijkheid tevens.

Maasbode, 13 Juli 1905.

Maakt front voor het Bijzonder Onderwijs. Volksbrochure.
Veertigste duizendtal.
Zij moet in ieder Katholiek gezin gelezen worden.

Het Rechte Spoor, 9 Maart 5905.
Kath. Onderwijzer, 2 Maart 1905.

Heel Nederland moet ze lezen.

2

Met nog 5 andere Studien op sociaal gebied in den loop
van 1906 te verschijnen, is de inteekenprijs 5:5o fr.
In bewerking zijn voor deze reeks :
Ongevallenverzekering, door Mr. H. J. W. PELSTER, Voorzitter
van den Raad van Beroep te Breda.
Het Alcoholisme, door Dr. A. ARTENs, Pastoor, Steenderen.
Schoolspaarbanken, door Mr. A. Baron VAN WIJNBERGEN, Lid
van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Arnhem.
Het Woningvraagstuk, door Mr. P. J. M.
Vakorganisatie, door Prof.

TONIOLO,

AALBERSE,

Leiden.

hoogleeraar, Pisa.

De Landbouwende Middenstand, door TH. VAN DER MARCK, Pr.,
Redacteur van de »Nieuwe Koerier", Roermond.
De Industrieele Middenstand, door Dr.
Adviseur van dDe Hanze", Heeswijk.

NOUWENS,

Algemeen

De Handeldrijvende Middenstand, door Mr. P. J. M.
Leiden.

AALBERSE,

Sociaal-Democratie en Godsdienst, door Dr.
M. Gladbach.

MEFFERT,

Bisschop von Ketteler, door Prof. Dr.
te Arnhem.

VULLINGS,

Missiehuis,

POLITIEKE STUDIEN.
Fr.

Christelijke Politiek, door Mr. P. J. M.

AALBERSE.

518 bladz.

2.--

Allen, die belang stellen in den staatkundigen en maatschappelijken toestand
van ons vaderland, zij het lezen dezer brochure op het ernstigst aanbevolen.
Maasbode, 2I April 1905.
Is het geschrift zakelijk, ernstig en wijsgeerig, naar den vorm is het pittig
vol geest en leven.
Ted, 6 April 1905.

Het Liberalisme, door Mr. Dr. G. F. M. Baron
TOT AERDT .

VAN HUGENPOTH

.......

.

Wij wenschen deze brochure in vele handen.
De Maasbode, 6 Juli 1906.
Onder de Politieke Studien mag deze met eere genoemd worden.
Studien, Sept. 1905.

5

1.65

Fr.

CoOperatie door Abbe

POTTIER.

96 bladz ..

. 1.30

Koopt het boelcje met een paar man, en verloot het als ge 't onder elkaar
Hoog-Amhacht, 23 Sept. 1905.
gelezen hebt.
Wij bevelen de lezing van deze brochure dringend aan.
Kath. Werkman, 29 Sept. 1905.
Wij wenschen dit werk in handen te zien van al onze handeldrijvende
Nieuwsblad van Brussel, 29 Maart 1906.
burgers.

Kardinaal Manning en de Sociale Vragen, met een inleiding
. 1.30
van B. P. AALBERSE, Pr. .
Het verdrijft zooveel nevelen, het schraagt zooveel bange harten, die vreezen,
zoo licht vreezen ,te ver" te gaan.
Het geeft in heerlijke en krachtige taal aan wat het yolk hoopt en verwacht
van de Kerk, het stelt gerust en verzoent met die Kerk wat mocht twijfelen,
of mocht meenen, dat zij rernmen, tegenhouden zou, daar, waar krachtig voortgaan meer dan gewenscht is.
Manning nader leeren kennen, zijn sociale ideeen lezen, zijn meening
hooren over al die vragen, die nu 'neer nog dan in Mannings tijd aan de
orde zijn, daartoe is gelegenheid door het lezen van zijn levensschets.
Daardoor wordt verdreven veel leugen en laster omtrent de Kerk en
haar bedoelen.
Daar verschijnt de waarheid in 't voile licht.
Daar leest men de meest geavanceerde ideeen op sociaal terrein, — over
alcoholisme, over werkinanswoningen, kapitaal en arbeid, vrouwenarbeid, kinderarbeid, nachtarbeid, Zondagsrust, militarisme en zooveel meer.
Daar voelt men kloppen die echte warme werkdadige liefde, dat echte
katholicisme, dat altijd overwint en dat de wereld hervormen kan. Aan
opwekkende lectuur heeft een werkman behoefte. Dat hem soms een riem
onder 't hart wordt gestoken is noodig, dat hij soms voelt in het heerlijke
voorbeeld van sommige heroieke Katholieken, de macht en de begeestering
die uitgaat van zijn beginsel evenzeer.
Hij koope dan Manning, hij leze het en 't zal hem gaan als mij, hij zal
het heerlijk vinden en zich gesterkt voelen tot nieuwen arbeid.
Katholieke Werkman, 6 Jan. .1906

Het Socialisme in de Geschiedenis der Beschaving door
. 1.6o
Prof. TONIOLO. 132 blz. ..
Voor zoo'n boek vat je heel diep den hoed af.
't Is een boek, dat als de slag van een sterk man op je borst hamert,
zoodat je weken lang pijn voelt, dat als een steenklomp op je schedel bonst,
zoodat je geteekend bent voor al het leven, dat als 't geweld van de zon op
Hanzebode, 16 Maart 1906.
je neerdavert, dat . . . .
Prof. TONIOL0's brochure is uiterst leerrijk en hoogst nuttig. Zij kan niet
Eindhovensche Ct. 31 Maart 1906.
genoeg gelezen en herlezen worden.

Deze reeks Sociale Studien van 6 nummers, kosten te samen
slechts met bijvoeging van register en omslag 5.5o francs.
Als numtner een van de tweede reeks Sociale Studien is verschenen :
Het Eigendomsrecht, door Prof. J. D. J. AENGENENT, Hoogleeraar aan het Groot-Seminarie te Warmond . . . . . 1.20
Een degelijke, heldere studie over dit ingewikkeld probleem.
4

Samenwerking van Patroon en Arbeider door F.

DEKKERS,

Pr.

't Is prettig en bevattelijk geschreven, een goed nummer der bibliotheek.
Dagblad van N.-Brabant, 12 Nov. 1905.
Een werkje, dat een verspreiding op ruime schaal verdient.
Deventer Weekbl., 10 Nov. 1905.

Engelsche Vakvereenigingen.
Liederenbundel voor Katholieke Sociale Vereenigingen. Derde
druk. De eerste twee oplagen waren binnen enkele weken
uitverkocht. De Heer GERARD BROM schreef er een mooie
inleiding voor.
De geweldige kracht van het lied — zoo schrijft hij o. a. — is ondervonden, de werking van 't Wilhelmus een feit in de geschiedenis. Het verhaal
van den man, die kinderen verleidde met zijn fluit, is een sprookje, 'Haar
een sprookje, dat we zien gebeuren.
Geen veiliger middel vonden de Christenen ooit tegen dat gevaarlijke
tluiten dan 't te overstemmen door een voller geluid. De kerkvaders lokten
verloren zonen met hyinnen terug. De vromen van de middeleeuwen veriuieuwden allerlei wereldsche liederen tot geestelijke. Wat doen wij tegenwoordig ? Wij hooren van de straat oproerige wijzen — en wij zouden rustig
onze ranten sluiten, oin een koraal te spelen voor ons eigen ? Neer! wij moeten
midden op strata heilige zangen zinger onder het yolk."

1 ex. van deze boekjes kost 5o centimes, 10 ex. 4 fr., so ex.
i6 fr., 100 ex. 21 fr.
Bij het nemen van getallen is men niet gebonden aan eene
soort, doch men kan een keuze uit de verschillende
nummers doen.
Men schrijft in op eene reeks van 10 boekjes voor 4 fr.

SOCIALE STUDIEN.
Fr.

Wat willen wij op sociaal gebied ? door ALBERT DE MUN,
1.30
met een inleiding van Pr. Mr. 0. VAN NISPEN TOT SEVENAER
Een interessante studie over den grooten socioloog.
Het Huisgezin, 18 Jan. 1905.
Een belangrijke bijdrage tot voorlichting en ontwikkeling.
Tilburgsche Ct., 2 Febr. 1905.

Het Arbeiders-Vraagstuk door Mgr. DOUTRELOUX, met een
inleiding van Kan. Dr. CH. LUCAS . . ...... . 1.8o
Lectuur, die elk man van studie en actie in de sociale beweging van
Noordbrabanter, 21 April 1905.
onzen tijd, lezen moot en bestudeeren .
Met stijgende belangstelling hebben we de lijvige brochure doorloopen.
Nieuwe Koerier, 29 April 1905.

Liberalisme en Socialisme door HEINRICH PESCH S. j., met
een inleiding van Dr. J. NOUWENS . . ...... . 1.30
Deze uitgave is overwaard om met aandacht te worden gelezen en bestudeerd.
Nieuwe Delftsche Ct., 3o Aug. 1905.
Te zeggen, dat wij deze brochure in veler hadden wenschen zal wel
De Post, I Aug. 1905.
overbodig zijn.

3

Fr.

Donoso Cortes, een Christen-staatsman, door P. H.

J.

STEENHOFF ..

1.-

Staatslieden zijn er, als men zoo om zich heen ziet, bij de vleet.
Allereerst is ieder Kamerlid een staatsman.
Dan vindt men er nog bij menigten in de vertegenwoordigende lichamen
van lageren rang, in de kiesvereenigingen en in andere colleges.
Het land krioelt er van.
Van politieke tinnegieters wel te verstaan, niet van staatslieden in den
waren, grooten en hoogen zin van het woord.
Die zijn zeldzaam.
Nog zeldzamer Christen staatslieden.
Daarom is het een genoegen en een voorrecht met hen kennis te maken.
En dat genoegen wordt nog verhoogd, wanneer hun karakterbeeld geteekend
wordt door een knap en conscientieus werker.
De staatsman is DONOSO CORTES.
De karakterteekenaar, de heer STEENHOFF, onze kundige en sympathieke
Huisgezin, 30 Dec. 1905.
collega van het Centrum.

Administratieve Rechtspraak door Mr. D. A. P. N. KOOLEN,
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ..... 1.20
Een heldere uiteenzetting van de nog voor velen duistere
Administratieve Rechtspraak.
In de eerste reeks dezer Politieke Studien zullen spoedig nog
verschijnen :
De Staat en de Sociale Quaestie, door
Het Kiesrecht en de Democratie, door
van Mr. P. J. M. AALBERSE.

LEHMKULL S.

LILLY,

J.

met een inleiding

Deze 6 nummers te samen kosten 6.5o francs.

INSCHRIJVINGSBRIEFJE.
Ondergeteekende wenscht in te schrijven op :
DE VOLKSBIBLIOTHEEK, 10 nummers aan 4 fr.
SOCIALE STUDIEN, 6 nummers eerste reeks,
tweede reeks aan 5.5o fr.
POLITIEKE STUDIEN, 6 nummers eerste reeks 6.5o fr.
Woonplaats

Naam

Door te halen wat men niet verlangt.
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« Zondag, 7 's avonds.
0 mijn vriend, mijn vriend ! wat afgrijzen, welke sla,chterijen ! Mijn hart is er door verscheurd. 0 dat ik er kon henensnellen ! Het ware eene verlichting, tot jets te dienen en een
werkzaam deel te nemen in dien bloedigen strijd met de
gekwetsten en stervenden te vertroosten en bij te staan... »
« Woensdag avond, 10 Augustus.
Wat zal ik u zeggen, mijn lieve Meester ? 1k heb u veel te
zeggen. Ik weet nog niet wat gij met mij van zin zijt. Ziet ge, ik
laat u doen zonder aan te dringen voor 't een of 't ander. Het
verdriet mijner arme zusters in 't gasthuis ontroert mij diep :
Zij kunnen het over hun hart niet krijgen mij te zien vertrekken.
Gisteren weende deze kleine zuster Dionysia dikke tranen
terwijl ze mij smeekte dat ik ze niet zou verlaten. En zuster
Godelieve is waarlijk hartsbedroefd. Wat zuster Constance (1)
betreft, die is overtuig-d dat ik doorboord zal worden door meer
dan een kogel en zij is gereed om mijne dood te beweenen... »
« Zondag, 14 's avonds.
Lieve welbeminde, gij ziet dat ik nog niet op het slagveld
ben... Vandaag in 't gasthuis vroegen mij vrouwen, die hunne
kinderen kwamen zien, of ik vertrok ? Men had hun verzekerd
dat ik al weg was. Wij hebben al zoo gegrezen ! zegden zij. 1k
kon niet zonder ontroering die genegenheidsbetuigingen aanhooren. Het is voorwaar eene zoete en troostende populariteit,
deze die ge mij verleent, lieve Meester ! Zij is grooter en kostbaarder dan de artistieke roem dien ik zoo hoog schatte
eertijds... »
« Vrijdag, 19 's avonds.
Welnu, lieve welbeminde, ik vertrek. Gisteren avond om
II uren komt er een telegram van mijne Barones om mij te verwittigen dat men vertrekt. 1k heb u alles overgelaten zonder
verkiezen, zonder voorliefde, me dunkt. Dezen morgen toen gij
in mijn hart waart heb ik u opnieuw heel mijn wezen overgeleverd opdat gij er naar uw goedvinden zoudt over beschikken.
In 't viziet Is M. Grenier (2) mij komen zeggen dat wij definitief
geroepen werden en of ik besloten was te vertrekken. Ik zegde
van ja... D
(I) Deze oude zuster stelde Mej. Teichmanns geduld op
eene harde proef door haar lijkbiddersgezicht en -gezindheid.
(2) Een der leden van 't Antwerpsch Comiteit.
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Zaterdag, 20 Augustus
Een woord, mijn. welbeminde. Ik vertrek Woensdag morgen
naar Trier. Ik zal er waarschijnlijk blijven. 't Is het krijgsgasthuis dat tot ambulance dient. Zoudt gij er zijn, mijn
Vriend ? Het ware te veel geluk... Alzoo, Heer, gij zoudt gedoogen dat ik die lieve gekwetsten verzorge ? Zij, die uw
getrouwste afbeeldsel zijn, want gij zijt nooit ziek noch oud
geweest, maar gekwetst. Eene geweldige dood zijt gij gestorven.
Vulneratus est. 0 Jezus, tot mijn laatsten stond zal ik u zegenen
mij die eer en dit geluk verleend te hebben waar mijne zonden
mij zoo onweerdig van hebben gemaakt... »

Van mijne moeder :
Dinsdag, 3o Oogst.
De tijd snelt voort te midden van gedurige angsten, want de
oorlog gaat altijd zijnen gang en ongelukkig worden de Franschen bij voortduring geklopt (I). De Pruisen trekken tegen
Parijs op en zullen er misschien binnen drie vier dagen zijn.
Onder Metz, dat nu omsingeld is, hadden ijselijke slachterijen
plaats. Overal in Duitschland en in Frankrijk liggen gekwetsten.
Niet alleen ondervinden wij den weerslag dezer rampen doordien zij ons bedroeven, maar Constance heeft absoluut willen
vertrekken om de gekwetsten te verzorgen, in de gasthuizen
wel te verstaan ; zij heeft ons uitdrukkelijk beloofd, voor zij
Dinsdag vertrok, dat zij bij de slagvelden niet zou gaan. Wij
hebben dan afscheid genomen van deze teergeliefde zuster, te
midden van diepen rouw (van mijnentwege vooral) en alien als
kinderen weenend. Zij vertrok eerst naar dan naar
Trier, -waar wij dachten dat zij zou blijven. Adele Cateaux (2),
twee jufvrouwen uit Brussel, de apotheker Delacre en twee
jonge geneesheeren maakten deel uit van deze karavaan, de
tweede uit Belg-ie die het teeken draagt van 't roode kruis voor
het internationaal comiteit van verzorging der gekwetsten... Met
vernieuwd verdriet hebben wij vernomen dat Constance, niets
te doen vindend in Trier, verder was gegaan en zich te Sarrebruck beyond... »

(I) Mijne moeder, bijna de eenige uit de familie, hield het
met Frankrijk tegen Pruisen.
(2) De toewijding van deze goede Antwerpsche jufvrouw
staat boven alien lof. Niet alleen verzorgde zij de gekwetsten
met Mej. Teichmann te Sarrebriick, maar ook te Metz, te
midden allerhande ontberingen, was zij werkzaam.
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Constance schrijft in haar dagboekje :
« Woensdag, 24 Oogst. Luxemburg.
Hier ben ik, lieve Meester, op zoek naar gekwetsten om ze te
verzorgen en met de handen gebonden. Niemand weet waar ze
te vinden zijn. 't Is hard, en 't ware bedroevend terug te moeten
keeren zonder iets gedaan te hebben. Nochtans indien gij het
wilt, wil ik het ook. Misschien was mijn goede wil genoeg en
het sacrificie dat ik u bracht van heel mijn arm wezen ? Dezen
morgen heb ik mij vereenigd met u, met uw sacrificie in de
communie in mijne lieve Bollandisten-kerk Gisteren hebben
wij een admirabel lof van mijn broeder (2) uitgevoerd. Het was
als een vaarwel en terwijl ik dit Ave Maria tong, voelde ik
eene diepe ontroering mij bevangen. Mijn broeder was daar :
arme broeder ! Hij scheen zoo dood-bedroefd mij te zien vertrekken. Allen, mijne welbeminden, van ginder waren in eene
ware droefheid en mijne zusters in 't gasthuis ook... Lieve
Meester, die schoone toewijding, die reine geestdrift zouden zij
tot niets dienen ?... Ik onderwerp mij, als gij het wilt. Ik betreur
enkel het verdriet dat ik veroorzaakt heb aan al degenen die de
goedheid hebben mij te beminnen...

« Vrijdag, 26 Oogst.
Hier (3) ben ik er toch, lieve welbeminde ! Wat zijt gij goed
het toe te laten! 't Is nog als een droom. Wij zullen eene
Belgische ambulance hebben en intusschentijd ga ik naar de
ambulancen waar ik al die geliefde gekwetsten zie, waaronder
ik reeds vrienden tel die mij tegenlachen als ik tot hen nader.
En ik zal u zelfs niet moeten missen : de kerk is twee stappen
van hier. »

Constance schrijft den zelfden dag naar huis :
Lieve vrienden, ik neem eene zekere gelegenheid te baat
om u nieuws te geven. Wij zijn hier gisteren avond om 9 uren
aangekomen. In de statien moesten wij wachten zonder eind en
op 20 minuten van hier bleven wij een uur staan, zoodanig dat
wij te voet vertrokken, Adele, Mr Delacre en de doctoor met
zijn bril. Onze gezellinnen kwamen wat later aan en wij begaven

(1) Te Brussel.
(2) Benoit.
(3) Te Sarrebriick.
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ons naar het hotel Guepratte... Onderwege troffen wij Mr Eloin
die ons te gemoet kwam. In 't hotel werd ik bij Mev. de Crombrugghe gebracht... Dezen avond zullen wij (Juf. Cateaux en zij)
eene kamer voor ons getweeen hebben. Weest dus gerust over
mijn lot. Nu, de hoofdzaak is dat ik mijn doel bereikt heb :
binnen twee dagen zullen wij eene Belgische ambulance hebben.
Mr Delacre is in den derden hemel. Hij is bezig met alles in te
richten en hij kent zijne zaak. Hij zal zijnen Engelschman
roepen met wien wij heel goed zullen overeenkomen en die geld
heeft. Ondertusschen heb ik al met de Barones en Adele vier
gasthuizen van gekwetsten bezocht. Franschmannen en Duitschers zijn alien reeds mijne vrienden en ik heb hun beloofd
straks terug te keeren. Ik ben dus hier in mijn element en
zegen God en u alien, lieve welbeminden, mij het geluk gegeven
te hebben van nuttig te zijn aan die dierbare gekwetsten. Er
wordt veel op mij gerekend voor het inrichten van den medicalen
dienst, van den dienst der zieken, wil ik zeggen, omdat ik daarin
thuis ben. Met het huishoudelijke en het overige zullen anderen
zich belasten en ik heb waarlijk de vaste hoop dat wij hier heel
nuttig zullen zijn. Er is eene ambulance onder Hollandsch
bestuur, rdie nogal goed is, maar de arme Franschmans klagen er geweldig over. Niemand verstaat ze. Een stervende
vroeg mij hem in 't genies te laten drinkers, omdat hij vergif
kreeg. Ik leer mijn Duitsch weer en het gaat heel goed met de
Pruisen insgelijks. Ik keer terug naar het krijgsgasthuis waar er
noch zusters noch vrouwen zijn. Mev. Crombrugghe heeft veel
moeite om zich hier te laten gelden : zij wordt verdacht van
Fransche voorkeur en dat maakt ze naijverig. Enfin onze
moeilijkheden zullen niet altijd duren... »
« Vrijdag, 26 Oogst, 9 uur 's avond s.
Mijne lieve vrienden,
Ik heb u dezen morgen geschreven, maar dat belet niet dat
ik u nog dezen avond schrijve... Ik heb mijnen heelen dag in de
ambulancen overgebracht. Het is een hartverscheurend schouwspel, schoone jonge mannen te zien, verminkt, misvormd,
gefolterd. Er was een jongeling van 23 jaar. Hij had een allerliefst gezicht, bijna als van een kind. Hij glimlachte ondanks
zijne smarten. Waarlijk dat roept wraak ten hemel. Men zegt
dat een vervoer gekwetsten dezen avond doortrok. Dat zal werk
zijn voor Mev. de Renesse. Morgen vroeg gaat Mev. de C.
bezit nemen van ons toekomstig gasthuis. Intusschen ben ik zoo
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blij mijne gekwetsten te gaan zien... Die arme gekwetsten liggen
op zulke harde matrassen ! Er ontbreekt wat van alles... Zegt
aan zuster Constance dat ik de pest niet heb.„ D
(c 28 Oogst 187o, 4 uren.
Lieve Vrienden,
1k zend u een brief dien ik geschreven heb aan de moeder
van een armen Franschen gekwetste die mij eene ware genegenheid inboezemt. Ik zag hem gisteren voor de eerste maal en
aanstonds begon hij mij te spreken van zijne oude moeder wier
eenig kind hij is, en die op hem al hare hoop en liefde heeft
gesteld. Hij weende zoo bitter terwijl hij mij zegde dat hij
hoegenaamd geen nieuws ontvangen had, aihoewel hij geschreven had, sedert den dag dat hij gekwetst werd. Ik heb hem
beloofd dat ik mijn brief langs Belgie zou sturen en dat zijne
moeder op dezelfde wijze antwoorden zou. Hij zal sterven, de
arme man. Ik ga trachten dat hij bediend worde. Hij wilde niet
tot nu toe, niet uit slechten wil, maar omdat hij zich illusies
maakt over zijnen staat. Arme menschen ! hunne zielen zijn zieker dan hunne lichamen, de Franschen vooral. Er is nog een
andere, zeer slecht, dien ik wat zoek te doen bidden.... Nu iets
over onze wedervarens van gisteren. We gingen, al de
Belgen te zamen, ons gasthuis bezoeken. 't Is een groote grond
waar men z 1 barrakken in hout heeft gesteld, uit elkander verdeeld. Voor het gezondzijn is het een model gasthuis. Wij zullen
gaslicht hebben. Achteraan eene plaats voor de operation
en voor de dooden. In het midden de keuken, de linnenkamer en
de apotheek. 't Is volop in den buiten, 5 minuten van de stad.
Het zicht is allerschoonst.... Wij blijven pier logeeren Adele
en ik hebben eene uitstekende kamer,goed verlucht,zonder overburen, uitgenomen gisteren avond den Prins van MecklenburgSchwerin, die om 4 uren gisteren ons gasthuis kwam bezoeken.
Ik deed mijn kruis aan voor den eersten keen. Ik werd hem
afzonderlijk voorgesteld en hij was heel vriendelijk. Denk eens,
welke eer ! Zegt het aan Mr Pelgrims, die zoo aandrong opdat
ik mijn kruis zou aanhangen... Wij zullen onze onderneming
niet ten uitvoer brengen zonder nonnen. Ik heb er al van gesproken aan Mev. de C. Zij wil nog niet, maar ik zal er wel
komen. De helft van ons personeel zal ons enkel tot last dienen
en niet tot hulp... Gij weet dat ik kan willen...

In haar dagboeksken ook geeft Constance met korte
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woorden de beschrijving van de plaats waar zij weken lang
zou nuttig zijn, en zij teekent aan :
« Ik ben een uur gaan doorbrengen bij mijne geliefde gekwetsten. De zusters zien mij gaarne en laten zich door mij wat
helpen. Ik ben er als in 't Paradijs. Het is dan geen droom? Gij
zijt to goed voorwaar. »
Uit hare dagelijksche brieven kan ik enkel het bijzonderste opnemen. Zoo den 29n Oogst, 's avonds :
« Er is hier zelfs geen oorloggerucht : we weten niet eens
wat er gebeurt, ik ten minste, uitgenomen dat die Prins zeide dat
de Pruisen Parijs altijd dichter en dichter naderen. Wij zijn
dus hier heel ver van het slagveld. Daar straks heb ik nieuws
van Trier gehad. De twee damen, die wij er ontmoet hebben,
zijn hier teruggekomen. Mev. de Renesse kan er niet blijven en
daarbij zijn er daar maar 3oo gekwetsten en hier zijn er over.
de 2000 ! twee duizend. Ik weet het voorzeker. Vertroost u, ik bezweer u, en denk dat deze scheiding, hoe pijnlijk ook, niets is,
vergeleken bij deze welke zoovele ouders moeten verduren, die
niet eens weten of hunne kinderen levend of dood zijn. Een
arme Pruis zegde ons gisteren dat hij een eenig kind was. En
mijne moeder ziet mij zoo geerne ! sprak hij. 0 die ongelukkigen I
die ongelukkigen! Als ik daar buiten kom, ga ik soms door de
straten al weenend. Ik word misschien voor eene half-zinnelooze
aaxigezien, maar wat geeft me dat ? Mijn luitenant heeft nog niet
willen biechten. Ik bepreekte hem zoo goed ik kon. Zie, sprak
ik tot hem, ik heb eene familie verlaten die hartstochtelijk van
mij houdt. Indien ge mij toestaat wat ik u vraag, zal ik beloond
worden voor al mijne moeite en gelukkig zijn dat ik gekomen
ben....
Hoe het warm, gevoelig hart van Constance gestemd
was bij al die akelige tooneelen, laat zich gemakkelijk
denken, doch hier ook werd zij gesterkt door het goed dat
zij kon doen, en de blijmoedigheid van haren aard verloor
weer niet hare rechten. Zoo beschrijft zij in haar volgenden
brief (3o Oogst) haren gastheer die haar een tooneelspeler
van de Bouffes herinnert, dezen die zegde : nonante
francs ! « Il me donne des envies de rire feroces quand
s'approche de la Baronne d'un air gracieux, » zegt ze. «
a l'air content d'être bien aise comme nous disons. »
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Zij vervolgt :
(( Laat mij nu vertellen de waarlijk interessante wandeling
van namiddag met Mev. de C. Wij gingen naar Spicheren waar
onze twee reisgezellen,de Heeren Coomans en Maroie sedert eergisteren gevestigd zijn, alsmede 2 Belgische ziekendieners. Wij
gingen te voet. Op de hoogte, op eenigen afstand van de stad,
toonde men ons de plaats waaruit de Franschen het vuur openden tegen de stad, de herberg de Belle-vue waar de keizer en
de kleine Bastien zich bevonden. `Vat verder zijn er nog zeer
duidelijke sporen van den slag, kartoetsen in overvloed, kogels,
helmen. Op zekere plaats zijn de boomen met kogels doorboord.
Van tijd tot tijd komt men heuveltjes tegen, bekroond door een
kruis met dwarsgelegen stokken gemaakt, waarop een helm
hangt. Het zijn grafsteden. Er is een zeer steile berg, dien. de
Pruisen beklommen hebben om de Franschen aan te vallen die
hem bezetten. Het schijnt onbegrijpelijk dat troepen, zelfs te
voet, op die plaats eenen aanval zouden wagen. Langs weerskanten liggen de groote bosschen waar de Pruisen verscholen
waren. Gij zoudt dat moeten zien, lieve Betsy, gij die zoo goed
op de hoogte zijt van wat er gebeurt. In het dorp zelf, dat Been
ioo huizen telt, en dat er zeer arm, maar schilderachtig uitziet,
is er eene plaats van voren bedekt met kepi's, met ondereengeworpen kleedingstukken van Franschmans. De arme
gekwetsten werden eerst in de kerk gebracht, dan in schuren,
waaruit onze Belgische doctoors ze haalden om ze in 't lokaal
der gemeenteschool te leggen. Vele zijn reeds dood. Er zijn er
nog 27, allen Fransch, uitgenomen. een. Afgezetten met de
macht. Verscheidene zullen sterven van de gevolgen hunner
wonden, de helft waarschijnlijk. Zij spreken veel lof van onze
doctoors en ziekendieners. En zij begrijpen ons ten minste !
zeggen zij. Er zijn zusters die wat Fransch spreken en een zoo
goede pastoor, schijnt het. Zij zijn overigens Fransch in het
hart. Arme menschen ! Zij moesten militairen ontvangen die ik
dezen morgen tegenkwam, tamboer en pijpers voorop : het dorp
was er vol van. 't Was juist een schilderij van Bellange. De
inwoners hebben nauwelijks eten voor zich. Wij gingen het
kerkhof bezichtigen waar 200 dooden begraven liggen. Ik bad
een oogenblik in de kerk. Het zijn allen katholieken. Ik zal nooit
deze wandeling vergeten in een allerliefste streek, maar waar
nauwelijks 4 huizen staan op eene mijl afstand.
» Mijn arme luitenant heeft eenen brief van zijne moeder ontvangen.Hij las er mij een deel van voor.Hij was er zoo gelukkig
om ! Voor het overige heb ik nog niets verkregen, maar hij bidt
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en God zal hem tot inkeer brengen, hoop ik. Hij was beter
dezen morgen, maar niet dezen avond. Ik heb een brief moeten
schrijven voor een armen Franschen soldaat. 't Was wat gelijk
in 't lied : Rose, l'intention d'la fresente. (1) Hij ligt in 't gasthuis
waar ik altijd ga. Een andere Franschman lag daar ook op
sterven. Ik heb hem wat aangewakkerd. Hij was bediend
geweest en had opnieuw dezen morgen gecommuniceerd. 1k gaf
hem in handen het kruisken dat ik meegenomen heb. Hij bracht
het aan zijne lippen en zoende het vurig. Arme jongen ! Hij was
zoo goed deze laatste dagen en zijne wond scheen te genezen.
Maar dikwijls gebeurt het dat 't een of 't ander org-aan : longen,
borst, aangetast wordt, en zij zijn verloren. Dezen morgen zijn
er 12 uit dat gasthuis vertrokken. Het was aandoenlijk te zien
hoe zij vaarwel zegden aan hunne gezellen, aan de zusters en
zelfs aan mij, die zij niet lang kenden. Zij werden naar Stuttgart
gevoerd. Bij mijnen luitenant vertrokken er twee Franschen. Zij
waren verlegen omdat zij niets hadden om hun hoofd te dekken.
1k ben naar de markt gegaan, die juist vandaag werd gehouden
en heb hun twee vilten hoeden gebracht. Zij waren vol blijdschap. Merci, Madame, zegden zij. In heel de zaal begon men te
lachen bij 't zien van die hoeden... »
« Woensdag avond, 31 Oogst
Wij hebben gisteren nog een regiment zien voorbijtrekken, muziek voorop. Arme jongelingen ! Ik dacht al weenende
terwijl zij zoo dapper stapten : misschien zullen zij ons weergebracht worden, gekwetst, bebloed, verminkt i Men heeft mij
verzekerd dat er een millioen Pruisen in Frankrijk waren en
dat men gereed stond om er nog 400,000 te sturen. 't Is verschrikkelijk. Men vertelt ook dat l'Affreux chenapan (2) dien ge
weet zich verscholen houdt te Metz. Dat men het weet door een
telegram van den persoonlijken vijand (3) van Betsy aan zijne
wederhelft. Maar het zijn misschien praatjes. 1k lees niet een
dagblad meer en onze gastheer Mr Guepratte (die Fransch is)
wil zich niet compromitteeren en houdt zich gansch koes. Men
heeft ons verteld dat eene arme dame hier gekomen was om het
lijk van haren echtgenoot te ontdekken. Een hoop dooden werden ontgraven om hem terug te vinden en eindelijk nam zij hem
»
mede. Wat al smarten en tranen
(I) Romance van 't begin der vorige eeuw.
(2) Napoleon III.
(3) Bismarck.
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« Donderdag avond, i September.
Lieve vrienden,
Ik kom gelijk naar gewoonte den dag sluiten met een koutje.
Onze vriend Mr Delacre is straks teruggekomen. Ik was
gansch blij hem weer te zien. 't Is nog gelijk iets van u, omdat
wij met hem gereisd hebben ... Is het mogelijk dat dat over
8 dagen was ? Enkel 8 dagen ? Ik heb toch nog geen heimwee.
Indien ik nog lang onze lieve gekwetsten moest blijven afwachten
in onze ambulance, zou ik het wel kunnen voelen; maar zij komen
morgen. Was mijn lieve Franschman minder zwak, ik zou hem
opeischen en krijgen ; maar hij kan, vrees ik, niet vervoerd
worden. Hij is nochtans niet slechter. Mevr. de C. kent hier
vier Fransche officieren, die zij beloofd heeft mede te nemen.
Ik heb er wat schrik van, want zij bederft ze geweldig.
Geen enkel is getrouwd. Een onder hen heeft zijne eerste
Communie nooit gedaan ... De nette jufvrouw die wij medegebracht hebben is vertrokken met eene andere, die 't levend
afbeeldsel was van Cecile R. Ik heb geen spijt dat die jonge
meisjes weg zijn : dat zijn geene verpleegsters. Die arme Mevr.
de C. heeft waarlijk tegenspoed. Niettegenstaande al hare
klachten, krijgt zij door 't Comiteit alle soorten van vrouwen
gestuurd. Onlangs komt er een aan : het was eenvoudig een
slecht wijf, die zij op staanden voet terugstuurde. Gisteren nog
krijgt zij eene gedivorceerde dame die ook aanstonds verdween.
Ik vraag mij of wat die vrouw hier kwam doen ? Misschien het
schoone landschap bewonderen. Het is er het ook de moeite
weerd. Als ik terugkom van mijn Hollandsch gasthuis, ga ik
over de brug op de Saar die haar naam geeft aan de stad en langs
weerskanten geniet ik een verukkelijk uitzicht. Vandaag is de
stad gansch bevlagd ; er is iets feestelijks in de lucht en iedereen
hoort men spreken van de nieuwe zegepraal der Pruisen. Mijn
God, wanneer zal dit alles een einde nemen ? Een mijner goede
Pruisen zeide mij gisteren : dasz es doch kOnnte Friede werden !
Eene maand haast dat dit duurt en niemand kan het einde voorzien van dien afschuwelijken oorlog ... »

Sarrebr-iick, dat getuige was van de eerste schermutselingen tusschen de Franschen en de Pruisen, was wat aan
den eenen kant, nu de oorlog verplaatst was. De groote slag
van Sedan — 2 September — had ook geen bijzonderen
weerklank in de kleine ambulance-wereld.
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« Zaterdag, 3 September 7o.
... Hier heeft men den heelen dag met het kanon geschoten
ter eere van de gevangenneming van dien boef (chenapan) van
een keizer. Die Pruisen waren als dol van vreugd. Nu zullen
we vrede hebben, zeiden zij. Anderen betreuren dat zij niet naar
Parijs kunnen gaan. Wat gaat er met dit alles gebeuren ? 0 dat
God ons het einde van al die akelige kwalen verleene !... Een
gekwetste heeft me verteld dat er te Metz over de 20,000 gekwetsten lag-en, in de open lucht en beroofd van al het noodzakelijke, hij wist het uit goede bron... Wij hebben hier een
doctoor Willems, broeder van dien van Antwerpen, een lieve
jongen. De docte faculte heeft overigens diepen eerbied voor rnij.
Ik ben ook hun gewone vertaalster, want zij kunnen weinig
Duitsch. Een goede Pruis zegde mij dezen avond, nadat wij zijn
bed opgemaakt hadden, Adele en ik ik zou Loch zoo geerne
thuis zijn ! Hij heeft nog zijn vader en moeder. 't Was op 't
oogenblik dat ik hem onderdekte. Hij deed mij denken op die
w oorden van het Fil de la Vierge :
Ou l'ombre de ma mere attentive et charmée
Venait le soir
Entrouvrir les rideaux de l'alcove fermee
Pour mieux me voir.
Die arme jongelingen worden hunne moeders indachtig als zij
ons zien... D

Het waren meest Duitschen die in de Belgische ambulance verzorgd werden en eerder zieken dan gekwetsten. De
sympathie van Mej. Teichmann ging eerder ook tot de
Duitschen. Zoo was het niet met mijne moeder, die de
nederlaag der Franschen bitter beklaagt :
« Zaterdag, 3 September.
Ah ! ja, eene victorie! Een telegram, zoo even aangekomen,
meldt dat de keizer gisteren, met gansch het leger van MacMahon, in Sedan opgesloten, werd gevangen genomen, na een
driedaagschen strijd Arme, arme Franschen ! welke schande
voor hen! Maar ik durf dit nauwelijks zeggen, want er wordt
mij geantwoord dat dit misschien een middel is om vrede te bekomen en de slachterij en der laatste dag-en waren weer akelig... »
In Constance's briefwisseling blijft de politiek altijd op
den achtergrond. Hier en daar nochtans hoort zij er van
spreken :
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« Zondag avond, 4 September 70.
... Men heeft mij verzekerd dat de keizer hier vandaag is
doorgetrokken. En waar ging hij been ? vroeg ik aan een der
officieren van Mev. de C. dien men zooeven bij ons had overgebracht. Naar den drommel, hoop ik, antwoordde Mr Delacre
die daar stond. Ik heb te christelijke gevoelens om dit te beamen
en ik wensch hem eene weerdig-e penitentie te doen. Wij zeggen
dikwijls onder ons, dat wij wenschen aan dien ellendeling en
aan Bismarck ook, van te zien wat wij zien, van een dag te
slijten aan de sponde van de slachtoffers van dien ongelukkigen
oorlog. Ze zouden dan wel wroeging kunnen krijgen, ten minste
als zij wat hart hebben. Ik denk dat al de Fransche gekwetsten
bij ons zullen komen...A1 die te Spicheren bleven, zullen Donderdag bij ons aankomen. Wij hebben waarlijk een aardig levee
hier. Ge weet, of liever g-e weet niet, dat wij een uniform dragen.
Dat scheen mij dom in het begin, maar 't is toch beter. Wij
dragen een rok en jak geruit wit en blauw. Met mijn voorschoot
daarover en mijn mutsken, moet ik er nog-al vreemd uitzien.
Handschoenen, daar denkt men niet aan. Men is hier overigens
zoo gewoon zusters en diaconessen van alle soorten te zien
en ziekendiensters van alle kleur, dat men u daar niet voor
beziet... Op straat komen kleine kinderen mij sours een handje
geven. Zij voelen misschien dat ik altijd met kleine kinderen
ben... »

Wat Constance thuis niet schreef, was dat hun ambulance welhaast vol was met typhussen en dyssenteries,
meestal Duitschen. De Duitschen overigens bleven bij haar
de voorkeur hebben.
« Wij hebben twee der Fransche officieren van Mev. de C.
Welke beslagmakers ! Zij zijn daar aan 'tjanken voor de geringste
pijn, terwijl anderen de smartelijkste pansementen verdragen
zonder te roeren. Ik kan geen lafaards verdragen. Ook zou ik
liever 25 Pruisen verzorgen dan 5 Franschmans. »

En in den volgenden brief :
« Dinsdag- avond, 6 September.
... 1k blijf mijne goede Pruisen innig liefhebben en zij zien
mij ook geerne. Sommige heeten mij Mutter, andere Schwesterchen, en dat zoo teeder dat ik er gansch week van word. Gij
weet dat ik dolgeerne mijne kinderen wasch in 't gasthuis. Zegt
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aan zuster Godelieve dat ik nu groote jongens met baarden
wasch die zich laten doen met wellust. Die ongelukkigen
hadden geen water te drinken, noch minder om zich te wasschen.
Zij verzekeren mij dat zij een Silbergroschen moesten betalen
voor eene kom water gelijk onze koffiekoppekens...

Niet altijd nochtans waren de Duitschers zoo « lief »
en menige brief verhaalt de moeilijkheden die Mev. de
Crombrugghe verwekt werden door zekeren « Inspektor ».
Deze dame stond voor heel de organisatie en zij zelf, met
Mr Eloin, droeg het grootste deel der kosten. Uit Antwerpen
kreeg Constance ook nochtans aanzienlijke subsidies, in
't bijzonder van een milden gever uit den adeistand.
Donderdag, 8 September 's avonds.
Onze installatie in die barrakken was een groot succes.
Wij dachten eene aanzienlijke overwinning behaald te hebben.
Als ik zvij zeg, bedoel ik onze Barones... Ja, maar andere
moeilijkheden deden zich voor : het medicaal corps was niet
t'akkoord. (De geneesheeren gelijk de muziekanten zijn het
zelden). Er was een heel kamp dat er niet van hooren wilde ons
gekwetsten of te staan voor onze ambulance en ik vreesde een oogenblik dat onze onderneming zou te gronde gaan.Ik vergiste mij,
God zij dank, en alles gaat waarlijk goed, uitgenomen de moeilijkheden die onvermijdelijk zijn in eene vereeniging mannen en
vrouwen, door geen bepaalden regel gebonden en wederhouden.
Ik voor mij word dat niet gewaar, want die nietigheden vermogen mij niet te roeren. Mev. de Crombrugghe is ook zoo blij
als iet, omdat M. Montefior, minister van Brazilie in Brussel,
haar getelegrafeerd heeft dat hij 6000 fr. tot hare beschikking
had.Ik twijfel niet of Antwerpen zal ons ook mild ter hulp komen.
Laat ons dus hopen en God zegenen. Onze arme vrienden van
Spicheren zijn ons ook daar even aangekomen. Zij zijn bij de
Fransche officieren waarvan ik u sprak. Er zijn ook eenige
Pruisen in die zaal en onder die menschen heerscht er eene
ongeloofelijke vijandschap. Een Pruis heeft nochtans eene sigaar
aan eenen Franschman overhandigd. Er is een kleine Turcos
m et allerliefst gezichtje, zoo vinnig en zoo verstandig I Morgen
zal hij in een gestijfseld toestel gezet worden. Hij heeft eene
fractuur nevens eene kwetsuur zooals deze afschuwelijke nieuwe

moordtuigen er maken... »
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Zaterdag avond, io September 7o.
Zeer geliefde vrienden,
Ik heb geen brief en Adele ook niet, maar dezen avond
wordt M. Eloin verwacht en wij verhopen nieuws van u door
hem. Hij zond een telegram meldende dat hij volkomen succes
behaald had en naar Antwerpen vertrok. Mev. de C. zegt mij
daar straks waarom ziet gij er zoo lachend uit? Waaraan denkt
ge ? 1k denk dat M. Eloin bij ons zal gegaan zijn, dat hij ze alien
zal gezien hebben die mij zoo dierbaar zijn,en dat hij mij als een
geur van mijn geliefd home zal meebrengen... Morgen zal ik dat
alles weten. Dezen nacht ga ik bij mijne lieve gekwetsten doorbreng-en. Mijn arm zuiderlingsken ligt op sterven. Ik dacht daar
straks dat hij ging passeeren. Hij heeft te Spicheren al de
sacramenten ontvangen en nu speelde hij wat. Ik gaf hem het
kruis dat Mina mij geleend heeft. Hang het met mijne medalie
aan mijnen hals, zegde hij. Daar ik hem zeide dat hij zijn
betrouwen moest stellen op God, antwoordde hij : Ja, en op
Onze Lieve Vrouw. Er waren Been andere wakers dan Duitsche.
Al onze Belgische ziekedieners waren vermoeid. 1k had mijnen
armen vriend niet will en laten in handen van deze vreemdelingen
die hem niet verstaan. Hij heeft nog zijne moeder... Mijne
Pruisen zegden mij daar straks toen ik heenging : Schlafen Sie
wohl and traumen Sie stisz ! Zij blijven mij Mutter heeten.
a Zondag morgen.
Lieve vrienden,
1k wil mijn brief sluiten vooraleer te gaan liggen... 1k ben
naar de mis geweest en ga nu in vrede slapen tot het diner. Mijn
vriend de zuiderling heeft bijna den ganschen nacht geslapen,
uitgenomen als ik hem liet drinken en dat hij mij zuster noemde.
Een andere deed mij Gheel voor oogen rijzen. 't Is een heel jong
manneken dat gedurig uit zijn bed wilde komen. Hij is gansch
van de wijs en brabbelt onophoudend onverstaanbare woorden. De
anderen werden kwaad omdat hij hun belette te slapen. Les B. et
les F. voltigeaient sur leurs becs. Kortom eene drollige nacht...
« Zondag avond, II September.
Lieve vrienden, u mijne vreugde te schilderen toen ik Mr
Eloin terugzag die mij rechtstreeks nieuws bracht van u, is mij
onmogelijk. Hij is mij dezen morgen komen vinden ... en bracht
mij de bloemen van mijn M... Wat had ik in zijne plaats wilien
zijn !... Ik werd waarlijk tot weenens toe ontroerd door al de
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blijken van deelneming en genegenheid die mij geworden en
door deze milde gift van Mr G. Zegt het goed aan allen. Ik ben
er haast beschaamd over. Mr Eloin heeft dit geld in de bank
gestort Mevr. de C. heeft mij dezen avond 4er zij genomen en
toevertrouwd dat misschien hier niet zullen blijven. Zij wordt
op alle wijze geplaagd en ik geloof dat die vuile Pruisen ons
zoeken kwijt te spelen. Onder andere dezen avond had er eene
vreeselijke discussie plaats tusschen Mr Eloin en zekeren groot
Inspector die onze zaken regelt of in de war brengt. Verbeeldt u
dat men ons daar straks liet zonder versch brood, zonder boter,
zonder koffie, zonder melk. Dan komen al die menschen in
opstand, zij maken klachten en wij kunnen er niets aan doen.
Wat sterker is, 't is hunne bewering dat wij alles aan de Franschen geven, den Pruisen ten schade. En dan laat deze fameuze
Inspector 's nachts wijn, suiker en brood nemen. 't Is een geharrewar zonder eind. Mevr. de C. vertrekt morgen met een van
onze doctoors, om te zien of men niet elders een ambulance kan
inrichten; zij zal slechts eenen dag afwezig blijven. Ik ben benieuwd te weten wat er zal van komen. Wat mij betreft, zoolang
ik gekwetsten kan verzorgen, is het mij onverschillig. 1k zie mijn
lief Sarrebracke heel geerne,maar overal waar ik nuttig zal zijn,
zal ik mij gelukkig voelen. Ik heb zoo'n gelukkigen dag gehad
vandaag Na de mis heb ik mijnen brief afgeschreven, ik heb
gedronken en ben gaan liggen. Toen ik wakker \verd, had ik dat
bezoek van Mr Eloin, dat mij het hart deed zwellen. Daarna
bracht ik den namiddag over bij mijne lieve gekwetsten. De
eene moest echels hebben, een andere lijnzaadmeel en eindelijk
had mijn spartelaarken van dezen nacht een ongeluk in zijn bed,
zoodat ik hem moest afwasschen gelijk een kind. Hij wierd
kwaad per momenten en gaf mij zelfs een klets in 't gezicht. Ik
lachte dat ik weende en dan begon hij ook te lachen, heette mij
ziine bonne amie en ik dacht dat hij mij ging omhelzen. 't Was
heel verlokkend, bijzonder op dit oogenblik dat wij met Adele
zegden : « on voit, on sent la finer d'ici! » Gij ziet dat ik nog altijd
een boontje heb voor de zotten. Mijn andere arme vriend is
dezen morgen gestorven nadat ik hier teruggekomen was. 1k zie
-nog steeds zijn allerliefst zuiderlingsgezicht en ik hoor dien
allerzoetsten klank van 't Zuiden
« Maandag avond,

12

September 70.

Mevr. de Crombrugghe komt te avond terug. Ik ben benieuwd te hooren wat zij ons morgen zal vertellen. Ik zie meer
en meer in dat die guile Pruisen geen spijt zouden hebben ons
te zien wegtrekken.Welnu, laat ze maar begaan! Wij zullen elders
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gaan. Onze lieve gekwetsten alleen zullen het betreuren en de
.anderen lach ik uit. Vandaag zegt mij een : Gij beziet mij zoo
zoet ! Het doet mij deugd. Als ge mij ziet, denkt ge misschien
aan uwe moeder, heb ik hem geantwoord, want hij heeft zooveel
liefde voor zijne moeder. Mijn zotteke wordt heel slecht. Hij
zweeg den ganschen dag. Daartegen hebben zijne geburen mij
verteld dat hij ze den heelen nacht . wakker gehouden had door
zijn babbelen Ik heb u gesproken van Juf. R. Zij is leelijk
am er eenen schrik van te krijgen : Zij heeft een vierkanten kop
en daarboven een hoedje op het tippeken van haar hoofd,
horrible, most horrible ! Gelijk alle leelijke vrouwen, heeft zij altijd
avonturen. Tweemaal reeds als zij 's avonds naar huis Bing,
werd zij aangesproken door lieden die haar heetten : ma belle
demoiselle, ('t is gelijk in Faust, och arme !) en haar voorstelden
met hen te wandelen. 't Is vernederend, maar te gelijker tijd
geruststellend, ik wandel, ik, zoo laat ik wil zon.der door wien
oak bezien te worden. Eergisteren avond om 10 uren ben ik
gansch alleen gaan waken naar de ambulance. Er was een heerlijke maneschijn... »

Constance was even vroolijk onder hare gekwetsten
als onder hare zieke kindertjes thuis. Niet zeer goed kon

zij den mensch vergeven van onschoon te zijn. Dit kwetste
haren aesthetischen zin. Maar erger nog was wat zij heette :
sine materielle figure ! Dan kan zij donderen en uitvallen.
Dinsdag avond, 13 September 70.
(Mev. de Crombrugghe) is gisteren avond teruggekomen.
Zij is te Ramilly, in den omtrek van Metz, geweest. Zij heeft
daar kasteelen gezien waar men de gekwetsten opneemt. Een
onder andere waar men 4o gekwetsten zou kunnen leggen. Het
is eene verrukkelijke ligging. De huisheer is een allervoornaamste man. Maar het zijn enkel toekomende gekwetsten die
daar zouden opgenomen worden. Om er te hebben, zou men er
moeten maken. God geve in dat geval dat er geen komen!...
Van den anderen kant gaan de plagerijen hier voort, zoodanig
dat Mev. de Crombrugghe, reeds vermoeid door de reis en gedurig gesard door dien afschuwelijken inspecteur, dezen morgen
kwalijk viel. Wij hebben ze verplicht rust te nemen dezen namiddag. Ik heb er oprecht medelijden mee. Voor ons is het
heel anders. Wij hebben geene verantwoordelijkheid. Wij
verrichten blijmoedig en gerust ons werk en trekken ons het
averige niet aan. Maar alles valt op haar neer en niettegeni6
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staande hare wilskracht, wordt zij soms ontmoedigd. Wij zijn
nochtans besloten niet heen te gaan tenzij wij gedwongen
worden... »

Inderdaad, de ambulance bleef te Sarrebriick en 't was
daar dat Constance werkzaam was tot het einde van September. De politieke bijzonderheden moet men volgens gewoonte zoeken in de agenda's mijner moeder :
« Dinsdag, 13 September.
De wensch dien ik den 3 n vormde, is nog niet vervuld. De
vrede is niet gesloten en de Pruisen marcheeren op Parijs, waar
hen eene dappere verdediging verwacht, waarop eene algemeene
moorderij van huis tot huis zal volgen, indien zij intreden durven
of kunnen. Welke schoone rol had die koning van Pruisen kunnen spelen na den slag van Sedan en de gevangenneming van
den keizer hij kon zijne woorden herhalen van den aanvang
van den oorlog en aan Frankrijk verklaren dat hij enkel oorlog
voerde tegen den gewetenloozen vorst, die er over heerschte ;
dat hij zou wegtrekken na dezes val, tevreden met eene geldelijke schadeloosstelling. Maar dit heeft hij niet gedaan in den
eersten oogenblik van zegepraal, en indien hij nu wijkt zal het
zijn voor de bedreigingen van andere mogendheden. 't Is een
kleingeestige en zijn Bismarck een schurk.... En nu is de Republiek in Frankrijk uitgeroepen; dat heeft mij in den eerste verkoeld, maar alles wel bezien hebben die menschen tot hiertoe
goed gehandeld en zooeven besloten de gansche natie te raadplegen den 1611 October. Voor het oogenblik zijn al hunne
gedachten gewijd aan de verdediging tegen de overweldigers.
Ongelukkig ondervindt onze heilige Paus de naslag van deze
gebeurtenissen; de eerlooze Victor-Emmanuel laat zijne troepen
in de Kerkelijke Staten dringen. Wij kunnen enkel God bidden
dat hij zijnen Stadhouder zou beschermen en verdedigen. Deze
verwierf de bewondering en vereering der gansche wereld. In
alle kerken geschieden openbare gebeden om den vrede te
bekomen.
» Belgie treedt uit dit alles wonder versterkt en gehuldigd.
Na den slag van Sedan betraden 5 tot 6000 Franschmans onzen
bodem en lieten zich ontwapenen door onze krijgslieden, met
dewelke zij zeer goed overeenkomen. Die ongelukkigen -waren
zoo blij zich bij ons te bevinden, eerder dan bij de Pruisen. Zij
zijn voor 't grootste gedeelte te Brussel en de Turcos (die wilde
Algierschen) te Borsbeek, want dat zijn niet gemakkelijk te be-
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dwingen woelgeesten. Oak zullen gekwetsten in groot getal te
Ilrussel komen en ook te Antwerpen. Wij hebben ons huffs in
de stad ter beschikking gesteld van het Hulpcomiteit. Wat zou
onze Constance in dit geval doen? Zou ze te Sarrebriick blijven?
Wij weten niet goed wat denken. Hare ambulance is ginder nu
goed ingericht ; de Belgen verzorgen 200 zieken en Mr Eloin.
hun hoofd, die verleden Vrijdag in 't land gekomen was om geld
te slaan, is vertrokken met tien duizend frank, waarvan 5.000
hem door ons toegezonden waren om gestort te worden in
Constance's handen van wege Mr G. de 's Gr... en Mevr. S...
De eerste had Marie ineens 4.000 fr. ter hand gesteld. Of de
Antwerpenaren liefdadig zijn !... »
De volgende brief van Constance bewijst eens te meer
hoe minnend haar hart was ten opzichte van hare familie en
breedheid van deze gevoeligheid die zich niet arm verspilde over hare geliefde gekwetsten :
cc Donderdag, 13 September.
Lieve vrienden,
1k begin u reeds per mirakel voor den avond te schrijven,
omdat onze gekwetsten ons al 2 dag-en zooveel werk geven dat
Adele gisteren aan hare familie niet kon schrijven, zoodanig
vermoeid was ze. Ik zal vandaag later blijven om haar den tijd
te laten ; maar ik wil geenen dag laten voorbijgaan zonder u den
ver\vachten brief te laten geworden. Nu zijt gij aan tafel : 't is
6 uren. In den geest verschijn ik in uw midden. Mijn geliefde
zusters, mijn. lieve P. mijne welbeminde kinderen. ik zie u alien
door de tranen die in mijne oogen stijgen... Wanneer zullen wij
alien weer vereenigd zijn? Ik weet het zelf niet goed. Laat ons
nog wat geduld hebben. Voor ons is het slechts eene kwestie van
tijd. Er zijn zooveel anderen \vier seven voor aitijd is gebroken
en die verloren hebben al wat hun op de wereld dierbaar was.
O mijne vrienden, laat ons daaraan denken en niet zelfzuchtig
zijn. Aan u moet ik dat niet zeggen, want indien er opoffering
is, dan is het van uwentwege, ik weet het, en weest verzekerd
dat God het u honderdvoudig zal vergelden. En is het niet zoet
door den afstand zelf honderd keeren beter te voelen hoe innig-,
hoe hartstochtelijk wij elkander beminnen ? Als u-w zusterken
tot u terugkeert, zult ge ze niet meer beminnen, maar wij zullen
alien dieper inzien het geluk van malkander te beminnen.
Ik kan niet meer zien : het is, donker en ook ik ween als een
kind.Ik zal straks eindig-en.— 1k schrijf u inderdaad dezen avond,
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mijne lieve vrienden.Beeldt u niet in dat ik droef ben omdat mijn
hart bij tijd overvloeit. Het is geen droefheid. Het is een weekheid die ge zonder moeite zult begrijpen door hetgeen ge zelf
ondervindt. Ik verzeker u dat ik mij heel en al in normalen
toestand bevind, lichamelijk en zedelijk. Ik heb geen oogenblik
migraine of ongemak ondervonden, of verdriet, tenzij omdat ik
van u verwijderd ben. Ik wilde straks aan Mr Eloin vragen
mij een nauwkeurige opgaaf mede te deelen van al wat onze
ambulance aangaat. Hij heeft alles gezonden naar de Independance, maar dit blad, niet orthodoxe zijnde, zal door de Antwerpenaren niet gelezen worden !... Ziet hier vat ik omtrent juist
kan zeggen. Wij hebben ongeveer 8o gekwetsten : een twintigtal
Fransche en de andere Pruisische, een vijftigtal zieken : koortsen,
rhumatismen, eenige buikloopen, maar deze verminderen. Deze
arme soldaten zijn slecht gevoed, slapen onder de lucht : zij hebben geen water om te drinken, nog minder om zich te wasschen.
Zij vermoeien zich schrikkelijk. Velen onder hen waren hersteld
na eenige dagen rust, zorgen en goed voedsel. Zooals ik het u
meen gezegd te hebben, krijgen wij van 't gouvernement het
lokaal, den onderhoud der zieken, het beddegoed, de doctoors,
de medicamenten, enz. Het comiteit van Brussel heeft niet meer
dan 5oo fr. gegeven. Gij zult door Mr Eloin vernomen hebben
dat men er mee afgebroken heeft, omdat het ongemanierd
handelde met degenen die, alles samengenomen, het werk doen.
Ik kan u niet gansch op de hoogte stellen van den financieelen
kant : Mr Eloin zal ik verzoeken het comiteit van Antwerpen in
te* lichten. Volgens mij is het beter te wachten om geld te geven
tot dat men gansch ingelicht zij. Het Brusselsch comiteit gaat
voort in den donker te tasten. Mev. Donnet en Everaert en
3 andere damen van Brussel werden door het comiteit naar
Bouillon gestuurd. Daar gekomen, moesten die ongelukkigen
straat slapen, op een handsvol stroo, en 's anderendaags keerden
zij terug naar Brussel. Of het aangenaam is 1 Mev. de Crombrugghe zou wel Mr Eloin willen overreed hebben om naar
Sedan te gaan, om te zien hoe alles daar staat. Hij is er niet toe
genegen en beweert dat, vOOr men daar geweest zij en iemand
van hier hebbe geroepen, het te laat zal zijn en mosterd na het
eten. Vandaag hebben wij een bezoek gekregen van den groot
Inspector der Pruisische gasthuizen. Ik moest mijn kruis weer
aanhangen, wat mij eene zeer diepe buiging weerd was van
wege dien Deutschkopf, die zoo stijf als een bezemstok was.
Mev. de C. zegt dat wij onzen Inspector gaan kwijt zijn. 't Is een
bankroetier die zijne schaapj es in het droge zoekt te krijgen, op
koste van 't gouvernement. Mr Eloin heeft ze in 't nauw gezet,
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met te verklaren dat wij heentrokken, indien wij ons recht niet
kregen. Wij zullen zien. Het is ongelukkig maar al te waarschijnlijk dat er aan gekwetsten in langen tijd geen tekort zal zijn...

De blijheid van Constance's gemoed, deze causticiteit
die zij van haar vader geerfd had en waardoor hij zoo
schrikkelijk was voor zekere belachelijken, verliet haar niet,
zelfs in de akeligheden van den oorlog. Zoo begint zij een
barer brieven in dezer voege :
« Dinsdag avond, 27 September 70.
Mijne lieve vrienden,
Ik schrijf u bij den klank eener min of meer artistieke muziek
bier over en bij 't gezaag van Juf. E., de kleine linnenherstelster,
die 't voorrecht heeft mij de zenuwen aan te doen, gelijk P.
zaliger. Zij spreekt eene niet te noemen taal en schiet bokken
dat het een haar heeft. Enfin ! In de afwezigheid van Zuster
Constance en haar snuifneus, moet men wel wat vagevuur
hebben. Ah ! Ze is -weg !

Ernstiger gaat de brief voort :
« De groote re us die mij Mutter heet, is komen eten in het
Inns waar wij wonen met twee ander oude kennissen. Die brave
Pruisen waren zoo blij ons weer te vinden. Er is er een, nog
zeer jong, in de ambulance, die mij interesseert omdat het een
clarinette is. Hij draagt een ring aan zijnen vinger. Ik vroeg
hem of hij getrouwcl was en hij antwoordde mij dat hij enkel
was verloofd en trouwen zou, zoodra zijn krijgsdienst over was.
Vandaag zag ik hem schrijven. An die Geliebte ? (I) vroeg ik.
jct. Dan heb ik hem een sprietje vergiss-mein-nicht afgestaan van
M's bloemtuil. Juist was deze geliefde bloemtuil verslenst en
had ik er de nog lieve vergiss-mein-nichten uitgenomen en in een
boekske gelegd dat ik in mijnen zak draag. 1k moest het met
een draadje vasthechten aan een hoek van den brief. God weet
waar dat bloemken zal been trekken ? God weet vvat den armen
j ongen zelf zal overkomen, want hij treedt zijn regiment weer
bij. 't Is toch wonder aldus in aanraking te zijn met onbekenden
die men waarschijnlijk op deze wereld niet zal terugzien.

(1) Titel van een reeks liederen van Beethoven.
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Nevens de heilige en de ziekendienster, was er altijd in
Constance de dichterlijke en de artiste. Geen wonder zoo zij
de harten veroverde door deze trekken van menschelijkheid.
Daarbij, een bloemken afstaan stond bij haar gelijk met een
eclat sacrificie, want ze dweepte met bloemen. Dezelfde
brief getuigt er van :
« Ik heb eindelijk reseda gevonden. Toen ik straks naar de
ambulance ging, heb ik eene oude vrouw gevolgd die eenen hof
binnen ging. Ik vroeg haar bloemen. Zij plukte er aanstonds.
Ik wilde haar Pfenningen geven, maar zij wilde ze volstrekt niet
aannemen. Zij wilde er zelf per force zonnebloemen bijvoegen,
die ik in 't geheel niet beg-eerde... (i)

Aan den toon van dezen brief ziet men genoeg dat
Mej. Teichmann niet meer met akeligheden omringd was.
En inderdaad haar afwezigheid neeg ten einde. In een
vorigen brief had zij geschreven :
« Er is een piano in het huis hier. Ik zou, voor ik vertrek,
hen wel een lieke willen zingen. Zij zouden niet weinig verwonderd zijn, geloof ik, want zij denken niet eene soort artiste
in huis te hebben.

Den avond voor zij deze stad verliet, waar zij zoo
gelukkig was geweest in de oefening harer edelmoedige toewijding, gaf Constance aan de brave lieden, die haar
geherbergd hadden, dit kunstgenot.
Met welke blijdschap zij Sarrebriick verliet en in
Antwerpen ontvangen werd, blijkt uit het dagboek mijner
moeder. Zij verhaalt hoe zij, met hare oudste zuster,
Constance te gemoet ging tot Luxemburg : eindelijk is de
trein daar : « Ons hart begint te kloppen als die fameuze
trein opdaagt; ditmaal niet zonder reden, want aan een der
ramen ontwaren wij het beminde wezen van onze geliefde
Constance. Zij slaakt vreug-dekreten en reikt ons van verre
de artnen. Ach ! welke vreugdestond voor haar en voor
(i) Onvertaalbare woordspeling, gelijk Benoit er zoo gaarne
maakte : « Elle a voulu ajouter des soucis dont je ne me soucie
guere_ Tiens it est déjà de Benoit celui-lá. »
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ons ! » Vat verder, te Namen, wacht nog een andere groep
van de familie, en eindelijk te middernacht bereikt men
Antwerpen, waar, in het huis van de Lei, nog een hoopje
verwanten en vrienden verzameld zijn : « de meiden hadden
den gang versierd met behangsels vol roode kruisen. 't Was
een feest weerdig van onze heilige! »
In 't begin van October thuisgekomen, brandde Constance van verlangen om weer heen te trekken. Verscheidene
omstandigheden beletten haar deel te nemen aan de heldhaftige vermoeienissen van Mevr. de Crombrugghe en Juf.
Cateaux na de overgaaf van Metz (1), maar in Februari 1871
ging zij zich bij de Belgische ambulance te Kamerijk vervoegen. Hare afwezigheid was nochtans van korten duur
veertien dagen — en geen treffende episoden zijn er van te
vermelden. Over haar verblijf te Kamerijk knip ik de volgende regels uit haar dagboek :
« Maandag, avond, 20 Februari, Vastenavond.
Mijn welbeminde, ik schrijf u op mijne knieen in mijn eenza am kamerken, waar ik met u alleen ben. Zie ! 't is vastenavond
vandaag : breng den avond met mij over. 0 mijne liefde, dat ik
u maar eene seconde zag ? Dat gij mij toeliet uwe aangebeden
voeten te omhelzen ? mijn blik in den uwen te duiken ! Laat mij
deze begoocheling, laat mij uw beeld oproepen of liever u zelven.
En vermits dezen die ik het diepst bemind heb in uwen schoot
zijn, dat zij ook bij mij wezen. Mijn geliefde vader, mijne moeder zoo bemind ! gij zijt dichter bij mij nu dan mijne andere
welbeminden. Een stoffelijke afstand scheidt mij van hun sterfelijk hulsel. Maar u, loutere geesten, kan geen hinderpaal van mij
afhouden. Ik vernietig, mij in uw hart, o Jezus, waar ik alles
terug vind wat mij dierbaar is op aarde en in den hemel. Jezus,
leer mij beminnen. Is het niet waar dat wij eerder zondigen uit
gebrek aan liefde dan uit te veel liefde ? Maar ik be gin enkel
in u en enkel om u. De blijde vereenigingen van den huishaard
zijn het niet die ik mis, maar degenen die daar zijn ; al zegden
zij mij niets, als ik ze maar kon zien, ik zou zoo gelukkig zijn ! »

(1) Over gansch deze periode is te raadpleg-en het interessante boek van Mevr. de Crombrugghe, journal d'une infirmiére
pendant la guerre de 1870-71.
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Diezelfde toon van verhevene liefde klonk reeds in een
vorige passage, waarmee ik de beschrijving wil sluiten van
Constance's onvermoeide en breedhartige toewijding.
« Dinsdag, 24 Januari 1871.
Zou N. niet lastig gestemd zijn op mij, omdat zij mij
niet kan vergeven dat ik niet, als zij, dood ben voor alle genegenheid buiten de familie, sedert wij de meest geliefde wezens
hebben verloren ? Dood vooral voor de kunst, voor alle
schoone en verhevene, maar volgens haar menschelijke zaken?
Het is mogelijk. Ik betreur het indien haar dat mishaagt, maar
het werk Gods in mij zal ik niet vernielen. Gij hebt mij
geschapen om de zielen tot u te lokken door de kracht van de
goedheid, de teederheid, de minzaamheid en vooral de toewijding. Er zijn ontelbare zielen die aan mij gehecht worden en die
ik hoop tot u te brengen, zonder zij het zelf gewaar worden.
Hoe schuldig zou ik niet zijn indien ik het talent niet gebruikte
dat ge mij stoevertrouwd hebt, Beer, en indien eene enkele ziel,
die ik had kunnen verlichten, in duisternis bleef. Wat de kunst
aangaat, deze passie mijns levens, ik beschouw ze als een der
schoonste gaven uwer goedheid, als uw glimlach, als eene vertroosting, eene kracht, een middel tot het goede en het reine.
Zoo gij, bij voorkeur aan duizende anderen, mij verleend hebt
die goddelijke kunst te vatten, zou ik wel ondankbaar zijn in
mij te laten uitdooven dezen gewijden sprankel ...D

Te midden eener onverpoosde werkzaamheid, eener
toewijding van den meest practischen aard, waren deze de
bespiegelingen, de bezielingen van Constance's leven en
gemoed.
M. E. BELPAIRE

oaf

DE DUITSCHE KATHOLIEKENDAG
4 4* 4- 4 TE ESSEN * 4 * * *

Dit jaar vergaderden de Duitsche katholieken, van I 9n
Oogst, te Essen in de vertu g arde Kruppstad.
We dachten, en velen dachten als wij, daar een zwarte
fabriekstad te vinden : vierkante, logge werkhuizen, hooge
schouwen, vuile rook, donker grijze huizen ; schreef Lewin
Schucking niet in de 2 e uitgave van zijn bekend werk : Das
malerische and romantische Westfalen, verschenen in 1872 :
« Essen zelf is eene leelijke stad, eenigszins opgetooid door
de huizen, als villa's gebouwd, v6Or hare poorten. De stad
is zoo zwart door het kolenstof als Londen zwart is door.
zijn mist »?
De schrijver wijzigde zijn oordeel in de volgende
uitgave van zijn boek, en terecht. Essen is nu wel geene
bijzonder schoone stad geworden, maar als nijverheidsstad
valt ze toch mee : redelijk proper, eenige nieuwe mooie
gebouwen en veel groen (1).
De ontwikkeling van Essen en van de Kruppsche
werkhuizen is wonderbaar en, al is het hier de plaats niet
daarover uit te wijden, enkele getallen willen we toch
meedeelen : in 1863 had Essen 23.000 inwoners, volgens
de optelling van I n December 1905 waren er toen 231.396.
tot

23 n

(1) Hier zij alleen melding gemaakt van het zeer practisch
ingerichte Saalbau in gemoderniseerden barokstijl, waarin vele
zittingen van den katholiekendag gehouden -werden : zooals de
naam het uitgeeft, een gebouw met veel zalen, door de stad
opgericht aan 't stadspark, met drank- en spijszaal, -waarin
allerhande vergaderingen g-ehouden -worden.
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Essen is de grootste stad geworden van het Rhijn-Westfaalsch
nijverheidgebied.
Negentig jaar geleden begon de stichter der Kruppsche
werkhuizen met twee man ; nu zijn er te Essen alleen
3 4,535 arbeiders en beambten , worden de werkhuizen en
mijnen die toebehooren aan de firma Krupp binnen en
buiten Duitschland meegerekend, dan komt men tot het
getal van 62.00o werklieden en beambten (1).

De inrichting der Duitsche katholiekendagen hebben
we hier niet breedvoerig te behandelen (2) : den Zondag
namiddag feeststoet van werklieden, waarna vergaderingen
voor die werklieden, — te Essen waren er vergaderingen in
16 verschillende plaatsen —; in den katholiekendag zijn er
vier afdeelingen : I Vrijheid der Kerk (Paus, Roomsche vraag,
Zendingen, enz.); II Maatschappelijke vragen ; III Christelijke liefdadigheid en IV Christelijke opleiding (Opvoeding en Onderwijs, Wetenschap en Kerk, Bladen), in die
afdeelingen worden vooraf voorgestelde besluiten verdedigd
en besproken; dan zijn er algemeene geslotene vergaderingen
waarin de besluiten, die door de afdeelingen aangenomen
zijn, aan de goedkeuring van den zitdag worden onderworpen, ten laatste komen de algemeene openbare vergaderingen,
ook toegankelijk voor niet-leden, mits het betalen van eene
inkomkaart. Bekende redenaars voeren hier het wooed over
onderwerpen van algemeen katholiek of bijzonder Duitsch
belang.

(1) Wie meer over de ontwikkeling van Essen en over de
Kruppsche werkhuizen wil weten raadplege het boek aan de
leclen van den katholiekendag door de stad Essen geschonken :
Essen an der Ruhr. Essen, Fredebeul and Koenen, igo6.
(2) Zie de bijzonderste artikelen uit de keure van de katholiekendagen overgredrukt in ons artikel : DE ALGEMEENE VERGADERINGEN DER DUITSCHE KATHOLIEKEN TE STRAATSBURG in Dietsche
Warande en Belfort, tweede halfjaar, igo5, blz. 218-220.
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De katholiekendagen zijn geen politieke vergaderingen,
geene vergaderingen van de Centrumspartij zij zijn bijeenkomsten van katholieken die hier hun geloof komen sterken,
geestdrift komen opdoen, het wachtwoord komen halen.
De katholiekendagen hebben voor doel de eenheid onder
de katholieken te bewaren : vragen die twist zouden kunnen
stichten worden niet besproken en het is nu juist zoo te
bewonderen dat, om eensgezind te blijven, men zich op die
vergaderingen niet moet beperken tot eenige algemeenheden, maar dat het gansch katholiek programma om zoo
te zeggen jaarlijks wordt overzien.
« Zooveel hoofden, zooveel meeningen », zegt het
spreekwoord de Duitsche katholieken zijn ook niet altijd
eons. Zoo werd er in deze laatste jaren nog al over gekeven
of het goed is dat katholieke werklieden samenwerken met
protestantsche geloovige werklieden in christelijke vakvereenigingen.
De manner' van Berlijn, met assessor von Savigny aan
het hoofd, hielden en houden nog staan dat het beter is elk
op zijn eigen te werken, katholieken alleen en geloovige
protestanten alleen de katholieken in hunne werkmanskringen, in den schoot van dewelke vakafdeelingen voor
de verschillende stielen kunnen gemaakt worden : anders,
zeggen ze, loopen de katholieke werklieden gevaar hun
geloof te verliezen of alleszins te zien verzwakken ten
andere, dat zoeken van grooter macht in 't samengaan met
andersdenkenden kan op zichzelf gevaarlijk worden, het
verscherpt het maatschappelijk verschil onder de standen
der samenleving en leidt tot den klassenkamp.
Op de overgroote meerderheid der Duitsche katholieken
heeft deze bewering echter Been invloed gehad : zij denken
dat samenstrijden in vakvereenigingen geen grooter gevaar
oplevert voor 't geloof dan samenwonen in 6en huffs of
samenwerken in eene fabriek en dat eene ernstige maatschappelijke werking voor de katholieke arbeiders niet
mogelijk is wanneer zij zich afzonderen, bijzonder tegenover
de socialistische vakvereenigingen die zoo machtig zijn.
Deze hebben meer dan een millioen leden, terwijl er maar
250.000 arbeiders de vlaggen volgen der christelijke vakvereenigingen. Nochtans gaan ook de christelijke vakveree-
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nigingen vooruit. Uit het verslag dat voorgedragen werd
op het 6e Congres der christelijke Duitsche vakvereenigingen
te Brelau, den 23n Juli 1. 1., blijkt dat de inkomsten van
de aangesloten vakvereenigingen twee jaar geleden maar
552.00o mark bedroegen en nu gestegen zijn tot 2.443.000
mark. Van de 18 vakvereenigingen bij 't verbond aangesloten zijn er reeds 14 waar de wekelijksche inleg boven
de 5o Pf. (0.62 fr.) staat (i).
Verschil van meening kan er dus bestaan en bestaat
er, maar des te schooner is het deze machtige jaarlijksche
vergaderingen te zien waar priester en leek, burger en
edelman, nijverheidsbaas, handwerkman en loonarbeider
malkander ontmoeten en samen verbroederen.
*
Ter gelegenheid van den katholiekendag houden in
dezelfde stad en binst dezelfde dagen allerhande katholieke
bonden en maatschappij en hunne algemeene jaarvergadering.
Zoo wordt de katholiekendag gesterkt en voor de leden van
die bonden is 't een voordeel : 't een gnat met het ander.
Te Essen kwamen bij een : het Augustinusverein, de bond
der katholieke dagbladschrijvers ; het duitsche Lourdes-Verein;
de bestuurleden der takken van het Borromiius-Verein, tot
inrichting van volksbibliotheken en verspreiding van goede
boeken ; de maatschappijen van St. Vincentius ; bonden van
studentenmaatschappijen ; bonden van katholieke Alcoholbestrijders ; het verbond der Windthorstbunde die voor doel
hebben « het jonge Duitsche geslacht vroegtijdig met de
ideale grondgedachten van het Centrumsprogramma bekend
te maken, en het in te leiden in 't begrip der Centrumspolitiek » (2); de bond der katholieke koopliedenvereenigingen ;
het verbond der katholieke onderwijzers ; het Congres der
katholieke zendingen ; het Volksverein, enz.

(I) Zie de korte inhoud van dit verslag in de Keilnische Volkszeitung, Mittags-Ausgabe, van 24n Juli 1906.
(2) Zie Windthorst-Bleitter, Organ des Verbandes der Windthorstbunde Duitschlands 18n Aug. igo6 bl. 74..
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Vele dezer vergaderingen worden gehouden buiten de
uren van den katholiekendag, sommige trekken het s'avonds
of s'morgens tamelijk laat en de gezelligheid, de Duitsche
« Gem-iitlichkeit » zijn er doorgaans niet te kort.

Zoo komen we aan de verhandelingen op den katholiekendag zeif.
Drie hoofdgedachten hebben, mag men zeggen, geheel
den zitdag beheerscht :
ten i ste . Wij zijn katholieken, vooruit vooral, maar in
ka.tholiek Geloof is er niets dat ons eenigzins zou beletten
mannen te zijn van onzen tijd,
ten 2de . Twee wereldbeschouwingen staan thans tegenover elkander : de geloovige en de ongeloovige. Al de
geloovigen, zij wezen katholieken of protestanten, zouden
malkander moeten steunen in den strijd tegen het ongeloof
ten 3de . Wij, katholieken, moeten ons het welzijn van
alle standen der samenleving aantrekken, de tijd brengt
nochtans mee dat we bijzonder de belangen van de werklieden zouden behertigen daartoe de gepaste middelen
zouden aanwenden.

De Duitsche katholieken zijn diep godsdienstig. Die
godsdienstzin vindt zijne uiting ook in de katholiekendagen :
in de kerkelijke plechtigheden, in 't aanwezig zijn van
kerkelijke overheden, in de aanmoediging van wege de
kerkelijke macht, in de redevoeringen, in den schoonen
christelijken groet waarmee de vergaderingen beginnen en
sluiten : Geloofd zij Jesus-Christus! In Eeuwigheid !
Maar de katholieken willen tevens mannen zijn van
hunnen tijd.
De kerk is verouderd, roept het ongeloof zij wordt
veroordeeld door de wetenschap, zij beantwoordt niet meer
aan de hedendaagsche levensopvatting. Tegenover die beweringen wilde men in Essen doen zien dat er niets is in ons
katholiek geloof vat strijdt met feiten door de moderne
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wetenschap bewezen; dat wij, katholieken, al het goede
wat onze tijd ons levert, kunnen opnemen en tevens dat het
katholiek geloof en de katholieke zedeleer altijd geweest zijn
de machtigste hefboomen van de beschaving en dat blijven.
« Het hoofddoel onzer algemeene vergadering van dit
jaar was het belang aantoonen der Kerk, dat is van het
georganiseerd Christendom, voor de beschaving » zoo sprak
de voorzitter, van den katholiekendag, GrOber, in zijne
slotrede van den zitdag.
Volledigheidshalve moeten we hier den strijd aanstippen
die sommige Duitsche bladen na den katholiekendag gevoerd
hebben over de slotrede van Cardinaal Vannutelli.
In vroegere vergaderingen had zijne Eminentie Italiaansch gesproken, den laatsten dag sprak hij, meer bijzonder
als gezant van Z. H. den Paus, eene latijnsche rede. Uit
Essen werd aan de bladen eene vertaling van die aanspraak
gezonden.
« Uit de hoogte van 't Vaticaan zei o. a. de Cardinaal
• ziet Hij (de Paus) op uw zoo wonderwel gedrild leger, dat
• leger van moedige mannen die, in tegenstelling met
• zooveel anderen, niet alleen gaarne maar vol edelmoedig» heid en dapperheid de vlagge Christi volgen. Bij U geldt
» meer de wijsheid van den geest dan die van 't vleesch,
van welke beide de apostel zegt : « de wijsheid van
't vleesch is de dood, maar de wijsheid van den geest is
» het leven en de vrede ». Gij zijt hoog in aanzien bij den
» H. Vader omdat gij, met die wijsheid getooid, gaarne en
• bereidwillig naar het woord van uwe bisschoppen luistert
en in geheel uw handelen, moge het ook godsdienstige,
burgerlijke of maatschappelijke belangen gelden, u onder» werpt aan hun gezag en aan dat van den heiligen Stoel.
Daarom verdient ge den lof van denzelfden apostel : « uwe
gehoorzaamheid is overal bekend geworden. »
In die bewoording werd de vertaling verzonden maar
weidra zag men en deed men opmerken dat ze niet getrouw
't latijn weergeeft, dat de latijnsche woorden « quatenus
religionem attingit » (voor zoover die burgelijke en maatschappelijke belangen den godsdienst raken) uit de vertaling
weg gevallen waren.
Natuurlijk zijn vijandiggezinde bladen op die verminkte
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vertaling gevallen : ziet ge wel, schrijven ze, dat de katholieken niet vrij mogen handelen, zelfs niet in burgerlijke of
maatschappelijke zaken, vermits zij altijd de voorschriften
van de bisschoppen en van den paus moeten volgen
De KOlnische Volkszeitung, het meest gezaghebbende blad
der Duitsche katholieken, geeft in zijn nummer van 3o n Augustus (Mittags-Ausgabe) getrouw denken we, de meening
weer der Duitsche katholieken desaangaande. Wij vertalen :
« Zooals de zaken nu staan, na de terechtwijziging
• over hetgeen Cardinaal Vannutelli eigenlijk gezegd heeft
• in zijne aanspraak to Essen, schijnt het ons overbodig de
• betrekkingen tusschen Kerk en Staat, meer bepaaldelijk
de vraag van de grenzen tusschen de kerkelijke macht
• en de staatsmacht opnieuw grondig to beantwoorden.
» Daarover word er al oneindig veel geschreven en zal er
• ook nog wel veel geschreven worden. Zooals opgemerkt
• staat in de inleiding van 't artikel Kirche and Slaat in bet
Staatslexikon van 't Gorresgenootschap zijn de normae
• verhoudingen tusschen Staat en Kerk, ingevolge de
kerkelijke grondbeginselen, tot hiertoe nog door geen
» algemeene kerkvergadering bepaald vastgesteld een
schema de ecclesia word voorgelegd aan het laatst vati» caansch concilie, maar daar word goon besluit over
• genomen. De grenslijnen tusschen Kerk en Staat, zijn in
den loop der eeuwen zeer verschillend getrokken gewor» den. Er loopt een breede weg tusschen den middeleeuw» sche geloofstaat en den hedendaagschen grondwettelijken
• Staat. In werkelijkheid hebben Staat en Kerk hunne
• zienswijze over dit grensgebied in elk bijzonder geval uit» een gezet, dikwijls in zwaren strijd, dikwijls ook in vreed» zame overeenkomst.
» In den laatsten tijd, in de jaren 70 der vorige eeuw,
heeft, in Pruisen, de Staat eene regeling zijner verhouding
» tot de katholieke Kerk beproefd, welke in 't geheel niet
• overeen to brengen was met het wezen en de rechten der
• Kerk. Het bleek dat deze poging bepaald ondoorvoerbaar
» was tegenover den gesloten tegenstand der Pruisische
• katholieken, en niemand minder dan Vorst Bismarck
» maakte, met de hem eigen grootmoedige beslistheid, een
» einde aan de verwikkelingen die daaruit waren gevolgd
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nadat hij de ondoorvoerbaarheid der poging had ingezien.
Anderzijds werd op het einde der jaren '8o van wege de
Kerk beproefd invloed uit te oefenen op een deel der
Deutsche volksvertegenwoordiging in eene militair-politieke zaak. (1) Deze poging, die maar als een verlangen

(1) Er wordt hier gezinspeeld op hetgeen er gebeurd is ter
gelegenheid van de stemming over het Septennat. De getalsterkte
van het Duitsche leger in vredetijd was reeds twee maal voor
7 jaar bepaald geweest, het eerste Septennat liep van vi Januari
1875 tot 3I n December 1881; het tweede van I n April 1881 tot
3I n Maart 1888. Vele volksverteg-enwoordig-ers waren tegen die
vaststelling voor 7 jaren, zij wilden dat die bepaling der getalsterkte herhaaldelijker in den Reichstag voorkwam. Alhoewel
het tweede Septennat eerst den 3I n Maart 1888 ten einde liep
legde de regeering een nieuw Septennatontwerp voor reeds op
't einde van 1886. Maar in den Reichstag was geene meerderheid
te vinden voor dat ontwerp. De Centrumsleden waren onder de
tegenstrevers. Nu maakte de Gezant von SchlOzer gebruik van
de kerstmisgelukwenschen bij den Paus om den H. Vader te
bewegen zijn invloed bij de Centrumsleden te gebruiken am ze
voor het Septennat te doen stemmen. Den 3n Januari 1887 zond
de Cardinaal Staatssecretaris Jacobini eene vertrouwelijke nota
aan den nuntius di Pietro te Munchen, met den wensch dat de
Centrumsleden zooveel mogelijk het aannemen van het Septennat zouden begunstigen, daar de regeering beloofd had binnen
kort hare wetten in zake kerkelijke politiek te veranderen. Men
was toen immers nog in den tijd van den Culturkamp.
De Nuntius deelde den wensch mede door bemiddeling van
vrijheer zu Franckenstein (den Beierschen afg-evaardig-den in.
den Reichstag en Windthorst's persoonlijken vriend) aan Windthorst.
Spijts den pauzelijken wensch stemde het Centrum tegen het
Septennat, en vrijheer zu Franckenstein maakte aan den Nuntius
de reden van de handelswijze van het Centrum bekend : « het
Centrum is altijd gelukkig geweest de onderrichtingen van den
H. Stoel na te leven wanneer het kerkelijke wetten geldt ; maar
het is hem volstrekt onmogelijk gegeven onderrichtingen van den
H. Stoel te volgen wanneer niet-kerkelijke wetten in 't spel zijn ».
Dit lokte eene tweede nota uit van den Staatsecretaris
Jacobini aan den Nuntius ; die nota erkent de « voile vrijheid van
handelen van het Centrum als politieke partij », maar de H.Vader
had bij deze gelegenheid zijn wensch te kennen gegeven daar
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uitgedrukt was, werd door de Centrumspartij van den
Duitschen Reichstag, onder leiding van den verzienden
Windthorst bepaaldelijk afgewezen. Sedert dien zijn er,
gelukkiglijk, Beene nieuwe ernstige grensbetwistingen
tusschen Kerk en Staat in het Duitsehe rijk meer voorgevallen. 't Is te wenschen dat het alzoo moge blijven. Na
de terechtwijzing in de vertaling der aanspraak van
Cardinaal Vannutelli zal het niet gelukken naar aanleiding
van deze rede een strijd over de bevoegdheid uit te lokk-en » .

Voor ons Belgen, niet gewoon aan het samenleven met
andersgeloovigen, was het merkwaardig hoe bijna al de
sprekers er op steunden dat de tijd gekomen is om samen
met de geloovige protestanten, tegen het materialisme, het
hedendaagsche heidendom , te velde te trekken.
De strijd gaat niet tusschen katholiek en geloovige
protestant, wel tusschen geloof en ongeloof, tusschen de
geloovige en de materialistische wereldopvatting.
In vijandelijke kringen wordt wel eens aan de katholieken verweten dat zij onverdraagzaam zijn, dat zij be-weren
alleen de waarheid in bezit te hebben, dat zij houden staan
dat er buiten 't katholicisme niets goeds zijn kan, enz.
Het is bier de plaats niet op dit verwijt in te gaan en
aan te toonen hoe talrijke protestanten, bijzonder protestantsche dominee's, dat verwijt meer verdienen dan sommige
kortzichtige katholieken.
Maar 't blijft niet te min waar dat zulk verwijt dikwijls,
van sommige kringen uit, aan de katholieken gemaakt wordt.
Nooit werd zulk verwijt treffender gelogenstraft dan
op den katholiekendag te Essen, waar zoo herhaaldelijk den
betrekkingen van godsdienstigen en zedelij ken aard in dit geval
verbonden waren ».
Beide nota's werden gedrukt in de Politische Correspondenz
van Weenen en in de Algemeine Zeitung van Munchen maar
't Centrum bleef bij zijne zienswijze. Lie hierover het Staatslexikon
-uitgegeven door het Gôrres-Gesellschaft zste uitgave Il e band
bl. 54-55.
17
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wensch werd uitgesproken met de geloovige protestanten
samen het hedendaagsche ongeloof te bekampen.
Aan de woorden, eenige weken geleden te Elberfeld
door zijne Eminentie Cardinaal Fischer, aartsbisschop van.
Keulen uitgesproken, werd herinnerd : « Voor ons katholieke mannen en namelijk ook voor dezen die niet tot onze
Kerk behooren, maar die hun geloof aan God en aan zijn
menschgeworden Zoon bewaard hebben, is het noodig te
samen te staan en gemeenschappelijk het hoofd te bieden
aan de vijanden van ons geloof, aan de vijanden van ons
y olk. »
En 't was een jubelen zonder einde toen, 's Zondags
avonds, de eerste burgemeester van Essen, Geheimrat
Holle, den katholiekendag in naam der stad Essen begroette
en, als protestant, er op wees dat in Essen « de christelijke
geloofsbelijdenissen vreedzaam wedijveren in de verwerkelijking en uitbreiding van den christelijken geest, van de
christene zeden en van de christene naastenliefde. » Hij
voegde er bij : « M. H. Het is van 't grootste belang voor
ons y olk en voor de toekomst van ons y olk dat op dezelfde
• wijze ook overal elders en met andere verhoudingen (I)
• de christelijke geloofsbelijdenissen in edelen wedstrijd
• maat weten te houden en dat iedere kamper in dezen
• wedstrijd bewust zij van zijne verantwoordelijkheid voor 't
bewaren van den vrede onder de geloofsbelijdenissen ;
iedere kamper moet weten te achten wat andersdenkenden
heilig is. M. H. het is ook noodig dat de christelijke
• geloofsbelijdenissen te zamen houden, trouw te zamen
gaan tegen het streven dat daarop uit is ons te berooven
van den zegen der christelijke beschaving en de rots te doen
• springen waarop ons duurbaar vaderland gebouwd is. »

De Duitsche katholieken staan bekend om hun koen
ingrijpen in de nieuwe maatschappelijke toestanden.
Reeds den 3n December 1848, den eersten Zondag van
(I) Van geloofsbelijdenissen, wordt hier gemeend. In Essen
is de helft der bevolking katholiek, de andere helft protestantsch.
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den advent, in een zijner zes beroernde sermoenen over de
maatschappelijke vragen, zegde de latere bisschop, vrijheer
von Ketteler, in de hoofdkerk te Mainz : « Men kan ever den
» tegenwoordigen tijd niet spreken en nog minder den waren
» toestand kennen, als men niet altijd terugkomt op onze
» sociale verhoudingen en in 't bijzonder op de klooftusschen
» dezen die bezitten en dezen die niet bezitten, op het leven
» van onze arme medebroeders, op de middelen om ze te
• helpen. » En zei Windthorst niet, den 26n November
1873, in de kamer van afgevaardigden van Pruisen « Ik
» aanzie de maatschappelijke vraag voor vreeselijk ernstig,
» en geloof dat het Neel gewichtiger zou zijn ens daarmee
» bezig te houden dan bier elken dag Kerk- en school» politiek te maken. »
Te Essen, in 't brandpunt der Duitsche grootnijverheid,
heeft de katholiekendag, gansch natuurlijk, een bijzonder
belang gehecht aan de maatschappelijke vragen.
En dat heeft men ook seffens op eerie schitterende wijze
willen doen uitschij nen, met den werk-lieden-secretaris
Giesberts, een oud-werkman, als tweeden ondervoorzitter
van den Katholieken dag uit te roepen. De voorzitter GrOber
deed dan ook opmerken : « De keus van den tweeden
» ondervoorzitter geeft me gelegenheid hierop bijzonder de
• aandacht te vestig,en : het is een groote merkwaardige
paalsteen in de ontvvikkeling van onze Katholieke Verga» Bering dat bet gelukt is — zeg : gelukt is — eindelijk
een man uit den werkmansstand in het Prmsidium te
» kiezen. Moge dit feit een wenk zijn voor de richting die
» de algemeene vergadering te volgen heeft, daarin ligt
» maar eon kleine erkentenis voor hetgeen wij aan de
katholieke werklieden schuldig zijn. »
We zaten in de zaal bij een werkman teen Giesberts,
als tweede onder-voorzitter, door den hoofdman van het
plaatselijk comiteit werd voorgesteld. 't Was wonder hoe
die mensch met dit voorstel en de keus die daar op volgde
opgezet was. Hij wist ens over Giesberts te vertellen, hoe
hij door de werklieden geacht wordt, hoe hij, nog jong
zijnde, na het afsterven van vader, voor breeders en zusters
had gezorgd, hoe hij later machinist was geworden, dan
werklieden-secretaris en eindelijk tot lid van den Reichstag
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werd gekozen. 't Spande er in de kiezing ; moest het nu
nog te doen zijn, Giesberts, zoo meende mijn zegsman,
zou er gemakkelijker doorkomen, omdat hij, door zijn optreden, socialistische en nationaalliberale werklieden heeft
gewonnen. —
Wat ons het meest trof bij de verhandelingen, 't zij in
de vergaderingen des Zondags namiddags, na dien prachtigen feeststoet waaraan 42.000 werklieden deelnamen, waaronder veel mijnwerkers en metaalbewerkers, 't zij in den
Katholiekendag zelf of in de algemeene vergadering van het
V olksverein, was het standpunt van al, we zeggen al de
sprekers : de werklieden moeten verstandelijk hooger gebracht worden, zij moeten zich ontwikkelen, zich verheffen,
zij moeten een grooter deel krijgen in de beschaving, zooniet
zullen wij ze op den duur bij ons niet houden. Ten andere,
de beste onder de werklieden hebben, zei Giesberts, een
waren « leerhonger », dien moeten we bevredigen.
Den arbeidsstand verheffen, dat is het ordewoord. Dat
ontwikkelden onder hen daarover handelen, naar middelen
uitzien om bij den werken den stand de ontwikkeling te
bevorderen, dat is wel verstaanbaar, maar dat ook aan
werklieden zelf daarover zoo wordt gesproken, dat hun die
maatschappelijke verheffing als de kern van de werkmanskwestie wordt voorgehouden, bewijst dat zij reeds hooger
staan dan onze gewone werklieden hier in Belgie.
De invloed der arbeiderssecretarissen is sprekend voor
hetgeen ontwikkelde werklieden vermogen. Op 't einde van
1905 hadden de katholieken 5o arbeidssecretarissen, oudwerklieden, die vrijgesteld zijn om al hunnen tijd aan
de werkliedeninrichtingen te kunnen wij den, vooral aan
de vakbeweging ; en de ondervinding hiermee is zoo gunstig
dat men het nu als een dringenden wensch aanziet in elk
nijverheidsgebied zulk een secretaris te hebben.
Een tweede kenmerk van de werkliedenbeweging bij
de Duitsche katholieken werd scherp uiteengezet door
Giesberts in zijne rede op de algemeene vergadering den
2 3n Oogst : « Wij kunnen, zegde hij, in de maatschappelijke
» ontwikkeling twee tijdperken onderscheiden. Het eerste
» toen de werklieden zelf nog niet bij machte waren als
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» stand en door hunne inrichtingen mee te werken, toen de
» maatschappelijke politick wezenlijk bestond in de voor» zorgsmaatregelen genomen door den Staat, door werk» bazen en door sociaal-denkende volksklassen...
» Het tweede tijdperk is dat van nu : nevens de voor» zorg van bijzonderen en van den Staat, helpen de werk» lieden nu hun eigen
» De wetgeving kan echter geen voldoende oplossing
vinden voor de maatschappelijke vraag er blijft groot en
» gewichtig werk overgelaten aan de zelfhulp, en die is nu
• op den voorgrond.
» Het regelen van loon- en werkverhoudingen, het
• hervormen der toestanden in het werkverdrag, het ver» beteren van het loon, het beperken van den arbeidsduur,
• het medemaken van het arbeidsverdrag, zijn al zaken die
• het doelmatigst geregeld worden niet door de wetgeving,
maar door overeenkomst tusschen de betrokken belang» hebbenden, de werklieden en de werkbazen. Het is
• natuurlijk volstrekt noodzakelijk dat vooral de christelijke
• werkman aan deze taak medearbeidt en daaruit volgt voor
• ons de plicht voor die inrichtingen te zorgen, waarin de
• christelijke werkman voor deze taak opgeleid en bekwaam
gemaakt wordt. »
En zoo kwam de redenaar er gansch natuurlijk toe te
spreken over werkliedenkringen en bijzonder over vakvereenigingen.
We cleden reeds opmerken dat er geen volkomen eensgezindheid onder de Duitsche katholieken bestaat nopens
de inrichting der vakvereenigingen : moeten de katholieke
werklieden alleen blijven, of is het beter dat ze in vakvereenigingen samenkomen met de geloovige protestanten'? Maar
de hoofdmannen der twee richtingen, de Gladbachers, met
Mgr Hitze vooraan, en aan de andere zijde assessor Savigny
waren het eens, te Essen, om het collectief werkverdrag aan
te bevelen, 't is te zeggen het werkverdrag door de yakvereeniging in naam harer leden met den werkbaas gesloten.
Ook buiten Duitschland aarizien de vakvereenigingen van
arbeiders het collectief werkverdrag als zijnde hun hoofddoel. Het besluit ten voordeele der collectieve werkverdragen wercl met eenparigheid door den Katholiekendag
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aangenomen ; het was voorgesteld o. a. door een pastoor,
een fabriekant en Brie arbeiderssecretarissen en luidt : « De
53 ste algemeene vergadering der Duitsche katholieken aanziet het sluiten van collectieve werkverdragen tusschen
arbeiders en werkbazen als eene hervorming die overeenkomt met de gewijzigde economische toestanden, en die in
't welbegrepen belang is der beide contractanten van 't
werkverdrag. »

Over de maatschappelijke vraag, zooals die te Essen
verhandeld werd, ware er, wilde men volledig zijn, nog
zeer veel te zeggen. We zouden moeten wijzen op de
redevoering van den Jezuietenpater Prof. Seiler die aan
den werkman, uit rechtvaardigheid, toezei : het behoorlijk
noodzakelijke voor hem en zijn gezin, zonder overdreven
arbeidsduur; gezond levensonderhoud ; aandeel aan de
beschavingsgoederen van den tijd, aan zijne kennis, zijne
vreugde, zijne ideale bezittingen ; we zouden moeten er op
wijzen dat men zich niet vergenoegd met ontkennend werk
te doer, met alleen de socialisten te bekampen ; dat er veel
geklaagd werd over het gebrek aan degelijke maatschappelijke inrichtingen voor werklieden te lande, zoodanig dat
dezen die naar de stad of naar de nijverheid uitwijken
gewoonlijk de eerste slachtoffers worden van de socialistische propagande ; wijzen nog op de ernstige werking die
in gang gestoken werd ten voordeele van de inrichting van
werkvrouwenkringen enz. Eenige woorden nog ten slotte
over het Volksverein, dat zijn jaarlijksche algemeene vergadering hield te Essen, ter gelegenheid van den Katholiekendag, den 21 n Augustus 1.1.
We moeten hier de inrichting van het Volksverein niet
uiteendoen, zij is genoeg bekend. Men kan zeggen dat het
Volksverein, ver uit, de machtigste katholieke sociale
instelling der wereld is geworden.
Op de ontwikkeling van de denkbeelden, bijzonder bij
de Duische katholieken heeft het grooten invloed gekregen.
En hoe kon het anders ! Te M/Gladbach wordt door mannen
met eene hoogere opleiding, die aan 't Volksverein ver-
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bonden zijn, de maatschappelijke wetenschap ptactisch
bestudeerd ; er wordt onderzocht wat er, ingezien de omstandigheden van plaats en van tijd uit de wetenschappelijke theorie vatbaar is voor toepassing.
In 1905 waren daar, de gewone klerken niet meegerekend, elf zulke mannen, leeken en priesters, doctors in
de godgeleerdheid of in maatschappelijke wetenschappen,
werkzaam. Het Volksverein heeft in Duitschland ongeveer
15.000 « Vertrauensmanner », mannen die niet alleen volg-ens hun naam het uitgeeft volkomen to betrouwen zijn,
maar die de inrichting zijn toegedaan, die voor 't Volksverein werven en den kleinarbeid verrichten.
Ongeveer 2000 volksvergaderingen worden elk jaar,
gansch Duitschland door, gehouden.
De leden van 't Volksverein betalen eene jaarlijksche
bijdrage van i mark, daarvoor ontvangen ze, onvergeld,
het maandschriftje van 't verbond. Bovendien worden
vlugschriften over allerha_nde maatschappelijke en godsdienstige onderwerpen kosteloos rondgespreid : in 't dienstjaar 1905-1906 bij de 5 millioen. Wekelijks ontvingen in
't afgeloopen dienstjaar 393 katholieke dag- en weekbla. den,
de « Sozial-Korrespondenz » en de « Apolegetische Korrespondenz » dat wil zeggen eene reeks artikelen o- Ter maatschappelijke en godsdienstige onderwerpen die zij op
gestelde dagen kosteloos mogen overdrukken ; het Volksverein geeft verscheidene tijdschriften uit; stelt hare welvoorziene bibliotheek ten dienste parer leden die gratis en
zonder verzendingskosten daar boeken ter leening kunnen
krijgen. In 't afgeloopen jaar werden er 7366 boeken en
vlugschriften ter lezing uitgeleend.
Vermelden we hier ook nog de maatschappelijke leergangen, er zijn er van twee soorten : can leergang die tien
weken duurt en hoofdzakeiijk bestemd is voor werk- en
ambachtslieden die later in maatschappelijke inrichtingen
of als arbeiderssecretarissen zuilen werkzaam zijn ; die
leergang werd, van 14n Augustus tot 6" October 1 9 05, door
54 toehoorders gevolgd; in de leergangen, den 6" Augustus
1. 1. begonnen waren nog eens een goed vijftigtal aanwezigen.
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Daarnevens zijn er maatschappelijke leergangen die
minder lang duren : in 't groot verlof te M/Gladbach een
leergang van 10 dagen, meer bestemd voor ontwikkelden :
dan ook nog leergangen van 3- 4 dagen die, in den loop van
't jaar, in verschillende Duitsche steden gehouden worden,
Uit het verslag der werkzaamheden voor het afgeloopen
dienstjaar, voorgedragen op de algemeene vergadering den
2I n Augustus 1.1., blijkt dat het Volksverein op 't einde van
Juni 1906, 510,000 leden sterk was, dat maakt 40,000 leden
meer dan een jaar te voor ! —
Op diezelfde algemeene vergadering is er iets gebeurd
dat dient opgemerkt te worden. Het Volksverein heeft
nieuwe standregelen aangenomen; niets zal daardoor in
zijne weiking veranderen, want men heeft alleen de standregelen in overeenkomst gebracht met de werking.
Het Volksverein wordt het testament van Windthorst
genoemd ; het kwam tot stand in 1891, midden in de onrust
verwekt door het opkomende socialisme. Daarvan draagt
zijne eerste verordening dan ook de sporen. Art. i luidde :
« De bond heeft voor doel de onwaarheden en de omwente» lingsgedachten op sociaal gebied te bekampen, alsook de
» christelijke wereldorde te verdedigen. »
Dit artikel werd nu vervangen door : « De bond heeft
voor doel de christelijke wereldorde te bevorderen ; in 't bij zonder wil hij aan het Duitsche yolk de maatschappelijke
verplichtingen doen kennen die v6ortspruiten uit de ontwikkeling van onzen tijd en het opleiden tot practisch
medewerken aan de verstandelijke en economische verheffing van alle standen ».
De eerste verordening was tegen iets ; de tweede
voor iets.

GERMANIA DOCET.

Cardinaal Fischer, aartsbisschop van Keulen, mocht
het zeggen in zijne slotrede op den Katholiekendag : « Ja,
wij gelooven, zonder daarom te vervallen in dwaze nationale
ijdelheid, dat men elders, veel, zeer veel van de Duitsche
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katholieken zou kunnen leeren en dat, niet alleen wat de
katholieke zitdagen betreft. »
Die woorden brachten mij dadelijk den feeststoet voor
oogen van den zondag namiddag : 42,000 arbeiders stapten
daar fier in 't gelid, den regenscherm — 't was immers maar
wankelbaar weer — op den schouder; velen onder hen
waren mijnwerkers en metaalarbeiders, dat was to zien aan
de zinnebeelden hunner kringen.
Bij zulk zicht moeten wij katholieke Belgen een goed
deel van onzen nationalen trots aan kant schuiven en
bekennen : Ja, van de Duitsche katholieken zouden we veel
kunnen leeren.
E.

0. L. V.

Gehoortedag 'o6.

VLIEBERGH.

4 8 oe* HALLELUJAH ! * * •

I
De groote vakantie was eenige dagen begonnen, dat
tijdperk van spel en verrnaak en kapoenerij. We lagen ons
gevijven op den meerschkant van boer Casteele's weide in
de warm-stroelende zonne. Elk onzer lag to mediteeren waar
van namiddag de reis zou naartoe geweest zijn.
Of het de hitte was ofwel het smoezelig gers, waar we
t' heelen lijve in verzuchtten, althans nog geen enkel plan was
voor de bare gekomen uit de kokend-gestraalde koppen. Een
na een keerden we ons omme in het gras, dat hooge, malsch
en poerdroge stond... Als ge'r deure liept, was 't gelijk hoof,
dat reuzelend voor u boog... 't Stak zijn punten in onzen
nekke, maar eens dat we lagen, lagen we goed en gemakkelijk... De handen gevouwen over de oogen voor die
bitsig-bijtende zonne, die heel 't geluchte in vier en vlamme
zette, een gersken in den mond, rauw-geknabbeld als 'n
pruime tabak, zoo lagen we daar... een poosje, een pooze
— wel een geslegen ure ... in zalige beslommeringe en zoo
smoezelig-warm... D'een na d'ander keerden we ons omme
en weer omme, den rugge naar de zonne, de ellebogen in
den zochten grond gedrukt, als steun... In 't keeren weg,
keek ik dan eens op : niets dan reuzelend gers, vaalgroen,
al pijIkens, spits uitloopend, onder een, een groote, eenzame
weide, die schemerde in de zonnesching. Een zee van
rijpende roggehalmen, de bezonderste landbouwopbrengst
van de streke. Er wuifde als iets dweers-door de stengels,
jets dat het veld als eb en vloed deed op- en neergaan. De
zwangere aren bogen het kopken onder 't drukken van den
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wind, net als de spelende golven eener rustige zee... Doezelig
warm !... Die verdoemde muggen, die zoo eentonig rond
uw ooren zongen ! Een mensch kon geen letje gerust slapen !
...... Oe-oè-oe-oè 'n Bie !...
Opeens springt een recht : een kriebeling op zijn hand,
een steeksken, — weer een kriebelen...
« jongens, we liggen in 'nen mierennest !,.. »
't Was waar : ons kleeren zaten er vol van ... ons haar
ook al.
Daarmee was die wellustige beslobbering ook opeens
weg. Allen sprongen we weer over den scheidingsgracht en
stonden we weer op de doorzengde bane...
« Boe ! Da's heet ! »
« Ik maak mij barevoets ! »
De eene deed het, de andere deed het na : alien zaten
we in een reke langs den -wog, speelden kousen en schoenen
uit, borgen de eerste in de tweede, knoopten deze dan
aaneen met de rijkoorden, en flap ! de schouders over...
« Ik blijf hier zoo niet staan, » kreet rosse Kees uit de
« Zwane ».
« 1k ook niet, » beaamde Fooi. « 't Zal t'avond op
mijnen toren luien, omdat ik moeder geen water wilde
pompen voor den schuur ! En 'k zou toch willen dat een
genotvolle namiddag mij voor die rooskleurige toekomst
vergoede ! »
'k Had het al gezien dat er jets met den jongen school :
't was dus dat verduiveldsche « bene castigat » uit 't Evangelie dat hem kop en hert aan 't schudden bracht.
« Hewel, waar naartoe ? »
• Willen we nu gaan zien of die « luchtlawerke » (I)
heur jongen al uitgeleed heeft? » zei Pierken van den koster,
een klein verneukeld manneken, dat we ook maar in ons
achtbaar gezelschap duldden omdat het op tijd en stond
vat eindekens keerse meebracht, waarmee we dan « keersken liepen » op den Spriet (2).
« Ja, en veronderstel dat ze niet uitgeleed zijn, » gaf
Fooi het jorigentje met een deuk in den rugge ten antwoorde,
(I) Leeuwerik.
(2) Teg-ewoordig : Ledegancksplaats, te Eekloo.
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« dan ware 't een reize voor den koning... Nee, nee, manneken, een geeselinge is een andere kermisse weerd ! »
Pierken gong hem beschroomd achter Rossen Kees
stellen, die altijd zijn « helper h was en het nu ook voor 't
j ongentj e opnam •
« Pierken is toch nog slimmer dan wij alien thoope, »
zei hij. « Hij vindt ten minste toch wat, en wij niemendalle !
Maar nee, zulk twijfelachtig kansken gaan we niet wagen.
We schuiven dit punt van de dagorde voor een ander maal,
zoo een kijkje in 't passeeren... »
De waarheid was dat Kees de jonge « luchtlawerkens »
allang geschoept en verkocht had, drij cens voor 'nen man,
twee cens voor 'n wijveken. Hij had het mij in confientie
toevertrouwd, maar op 'n zwijgen, — en een suikerknuistje,
met de geblauwde censen aangeschaft, had mij omgekocht.
We zagen bescheedelijk van hier den kerktoren, en
Fooi, met zijn fijn gezichte wist op 6en minuut na te bepalen
hoe laat het was.
« Janverduveld, » vloekte hij, « twee uren zestien minuten !... Ons « expeditie » zal al niet heel ver meer mogen
bedragen... »
Tot dan had Gaston van den kerkbaljuws nog geen
woordje gezeid. De jongen, die missendiender was, riep zijn
kerkelijke wetenschap ter hulpe en zei :
« Ge weet, jongens, overmorgen is 't Half-Oogst en
processie. De menschen moeten strooisel hebben. Wat zegt
ge daarvan ? We zouden allicht elk 'nen kluit of twee
v erdi en en ! »
Gaston lachte hellend-luid om zijn « zoeten inval ». De
a.nderen begonnen tegen elkaar te vezelen, tot Kees, die we
altijd volgden en goedkeurden, omdat hij de oudste was en
ook de stoutmoedigste, in aller naam het woord nam,
Gaston prees om zijn voorstel en seffens maar : « En route ! »
kommandeerde, op weg naar 't wijd-uitgestrekte Leenbosch.
Uren en uren lagen we daar aan een bezigheid die Kees
ons aanwees : hij en Pierken de koster sneden 't « glis » (1)
of langs de grachtboorden ; een eindje verder waren ik en
Fooi aan 't « varus » (2) plukken, wij1 Gaston allommetom
(r) Lisch. — (2) Varens.
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de schoonste veldblommekens lezen gong, en andere welriekende planten.
« Waar dat nu ingestopt allemaal? »
« That was the question ! » We stonden voor heel dien
afgesneden boel en moisten er geen weg mee. 't Was weer
Kees die ons uit den nood hielp :
« Zie, jongens, ik heb hier nog 'nen halven kluit (de
rest van den verkoop der jonge leeuweriks); ijdelt gij ook
uw zakken uit, op afkorting van de ontvangst. »
De zakken wierden uitgescharreld, zonder dat men wist
waartoe het dienen moest. Ik had ook nog een zestal censen
gespaard met 's Zondags op de « bankskens » te gaan zitten,
ten einde geen stoel te moeten betalen. In 't geheel raakten
we aan een halvenfrank en twee cens.
« Ziezoo, » lachte Kees, a onze « sociêtê anonyme » is
gesticht, met een kapitaal van zeven-en-twintig cens I »
Daarmee moesten we onze werkingen beginnen, « a nos
risques et perils. »
Tenden de straat liepen we weer in 't veld. Daar stond
vlijtig een hoer met zijne vrouw en een jongen van een
zestien jaren, de pataterkens aan 't uitdoen. Kees begaf er
zich bij en begon met hem een wij1 te parlesanten. We zagen
den Doer hardnekkig den kop schudden en voortwerken
zonder op onzen kameraad verder te letten. Doch deze ook
liet niet los, en na een wijle, zagen we hem ons « kapitaal »
uit den broekzak halen, hem er eenige specien van overreiken en zich dan naar een hoop baalzakken beg-even, dien hij
heel en gansch doorzocht en overend wierp.
We begrepen het : Kees had van den Boer een zak
afgekocht, die nu, in plaats van pataters, strooisel voor de
processie herbergen zou !
Triomfantelijk kwam de R.osse weer : we juichten om
dit eerste wel gelukken.
« Onze werking is begonnen, » zei Kees. « In kas : 27
cens uitgaven : 20 cens; blijft : 7 cens! »
Ik had nooit veel betrouwen in Kees'es eerlijkheid
sedert het geval met de leeuwerikken. En dat hij wel bij den
aankoop van den zak een kluit zal opzij geschoven hebben,
daar twijfelde ik hoegenaamd niet aan, Coen hij 's anderdaag-s een splinternieuwen top kon toonen !
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We duwden en presten varens, lisch en bloemen den
zak in, die met een koordeken — het mangelt een echten
straatjongen nooit aan eindjes touw! — wierd toegesnoerd.
« Elk zijn eindje dragens, » besprak Kees. « Ik tot
t'enden de straat, dan zal Gaston. Wie zijn toer verbeurt,
verbeurt 'nen halven kluit op de ontvangst. Artikel twaalf,
paragraaf twee van ons reglement »
En voort trokken we...
Pierken de koster liep al dubben.
« Ik, » zei het eindelijk, « als ik niet moet dragen zonder
verlies te ondergaan, zal aan mijn peetje, den grafmaker,
vragen of hij zijn kortewagen niet 'n uurken kan leenen om
de stad rond te leuren... »
Met eenparigheid van stemmen, verklaarde Kees het
voorstel aangenomen, hoewel hij ons gevoelen niet getoetst
had... Ik had al te duidelijk gezien hoe Pierken hem al
zijdelings entwat in de hand had gestoken ; wat het was,
weet ik niet : misschien een paar marbels of een eindje
keers?...
0, die Rosse !... Ik heb hem nooit in mijn hert gedregen!

II
We leurden inderdaad de stad rond met ons waren...
Die jeugd, he ? Ze'n ontzien schaamte noch schande !... Laat
mij ook zeggen dat wij bij velen de deur wierden gewezen;
hier en daar een, als b. v. Tistje de bakker, wiens winkelbel wij gestadig deden rinkelen, en anderen, die wilden van
ons plagerijen ontlast worden en in ons vriendschap staan,
kochten ons een mandje strooisel. af... Ik begon te vreezen
dat de « societe anonyme » met een ellendig deficiet zou
sluiten, ten « debet » van hare aandeelhouders !... We
stonden twee stappen van 't bankroet,..
Zoo tjokkelden wij ons straatje binnen, 't onze, waar ik
woonde... Ik was bang voor moeder, tegen dat ze ons
bemerken zou... Ik begreep nu dat ik misdeed met zoo mijn
« respekt » onder de voeten te treden...
Kees wierp ons deure open :
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« Geen strooisel vandoen voor de processie? » galmde 't
door onzen gang... 'n Echte leurdersstem had die Kees !
Van onder de oksels van Fooi en Gaston keek ik naar
't venster waar moeder altijd zat te naaien. Ik zag haar
inderdaad het hagelblanke gordijntje oplichten en — ze
lachte! Goddank ! ze nam het in een lachen op ! Ze zag er
dus Been erg in. Ook zij kocht een mandeken af, en onder
veel « Dank u weltjes » dropen we af, de rote tender).
Duivels, de verkoop gong daar goed ! Geen huizeken
sloeg over iets te koopen... Was het misschien uit gebuurzaamheid voor mij ? Dat hadde ik nooit gedacht, want
menig vrouwtje was bij moeder al over mij komen klagen...
Maar 't was Gaston's moeder, Tanne van den kerkbaljuws,
die 't nieuws had aangebra cht dat de geestelijkheid dees
jaar, voor den eersten keer, op den hoek van het straatje
een rustaltaar ging zetten. En als ze zag dat de bewoners
van die strafe daarmee in hun schik waren, zou die autaar
daar telkens staan als 't processie was. Tanne had hen dan
ook aangezet hun huizen eens schoon te versieren, — zoo
zij ten minste aan 't altaar hielden, voegde zij erbij. Eh ja,
dat moesten zij nu zelf weten! — Of zij er aan hielden ! dat
zouden ze op Half-Oogst eens laten zien ! En daarmee
kwam het dat onze verkoop, daar zoo goed gong. Benevens
hadden ze nog alle gekleurd papier dat ze maar konden
krijgen, overschotjes van behangpagier van alle kleur en
bloem of zoo iets, versnipperd tot lange kettingen ; de eene
deed dit, de andere deed dat om hun huizen zoo net mogelijk te versieren. Bij ons thuis was 't een bedrijvigheid
daaromtrent !
Er bleef ons nog een woningsken te doen, dat van
Rikatje Wevers, het mutsenmaaksterken, dat juist rechtover
onzent woonde. We hoopten haar de rest van onze baal te
kunnen opofferen.
Dat Rikatje was eene oude jonge dochter, wier geschiedenis ik moeder eens hoorde verhalen, om mij aan te zetten
nooit met het arme vrouwtje, dat een beetje « weg was », te
spotten. Een triestige historic, voorwaar !
't Sloorken had al veel afgezien in haar leven, « men
kost er 'nen bock van moaken ! » zeiden de gebuurvrouwen.
Vroeger was Rika nogal een schoon meisken, en daarbij van
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goede ouders. Zij zag geerne een jongen, die haar wederminde. Maar op een dag verloren haar ouders heel hun
fortuintje door failliet eener maatschappij, waar ze aktien
in hadden. En de jongen werd van zijne ouders gedwongen
van dat meisje of te zien. Dat was een slag voor haar, zulk
een groote slag dat er haar zinnen door gekrenkt werden.
Rika's ouders konden niet lang het verlies hunner fortuin overleven en kort nadien was Rika volledig wees. Het
meisje nam haren intrek bij eene oude nicht, die 't mutsenmaken deed en leerde den stiel toen die nichte stierf erfde
zij gansch hare bezitting, 't is te zeggen eenige mutskens,
wat garniture en een pijpekop, waarop men de mutsen
plaatst om ze te plooien. Daarbij had ze de zulle en de
klanten, alsook het linnen van de kerk voor den wasch.
Iedereen mocht het vrouwken wel lijden doch wij,
knapen, niet. Speelden wij wat te nabij haar, huis, of kwam
de top of marbel per ongeluk op haar deurken terecht,
woest snakte zij het open en dreigde met de politie zoo wij
niet elders gongen. Dat was genoeg om bij ons een antipathie voor Rika in ons hert te onsteken, en, min uit haat
dan om weerwraak te nemen, lieten wij geen enkele gelegenheid voorbij. gaan zonder haar te plagen. Haar teenterten
was op geen blauwen steen gevallen ! De jeugd is onverbiddelijk !...

We kwamen dus aan Rika's huis. Met woest geweld
smeten we de deur open, en met drij, vier gelijk riepen we :
ci Moeje gien groenten hen veur de processie ? »
« Trek zeere mijn deure toe! » riep Rika zonder te verschijnen. « En haast hulder wat, sloebers! »
We trokken ze toe, ja, maar een onzer riep :
« Jongens, de « zotte » houdt ons veur den aap! Willen
we ze wat « kullen » ? »
« Ja'w ! » — En we vormden een halven cirkel rond de
deur, en Kees stelde zich op den dorpel en sloeg wat gaten
in de lucht, juist gelijk hij den bestuurder van 't muziek de
« Trouwe Makkers » zien doen had als ze een serenade
gingen brengen.
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« Een, twee, drij, vier ! » riep Kees.
En al de jongens te gelijk begonnen te roepen, dat ge
er zoudt horendul van ge-vvorclen zijn :
Rika, Rika,
Uw meulen zal wel draaien,
Rika, Rika,
Uw meulen zal wel gaan !
De wijvekens uit de buurt komen de witte pijpkensmuts
buiten 't deurgat steken en slaan de handen te gaar van
verbauwereering. De eene roept wat, de andere roept wat,
en 't eene hitst het andere aan,
« Guider deugnieten, zij-de nie beschaamd? »
« Alzoo een ouwe sloore! »
« En half onnoozel ! »
« Houd uw bakkes, ouwe kous! » riep Kees ruw lachend.
« 0, Heere Jezus ! wat schurk ! » riepen de wijvekens.
« jongen, » riep schele Wanne, ge zult nog aan de
galge sterven! »
« 'k En zal-d-er toch geen twee veur eene zien ! » wedervoer de rosse bengel, — en al de knapen lachten.
-Wanne kwam te midden van de strate staan, de handen
op de heupen.
« Durft ge nog eens herhalen wat ge daar gezeid hebt,
gij snotneus » roept ze dreigend.
« Zwijg, Wanne, jong, maak u daar geen kwaad bloed
in ! » troostten de andere wijvekens.
« Flappe ! » zei Kees, en hij wierp een dik stuk varens
viak in Wanne's gezicht. « Carambol ! Wanne, nu zijt ge uw
twee oogen kwijt !... Allo, jongens, een nieuw « airken »
veur Wantjen ! »
En wij alien, treiterig, weer :
Rika, Rika,
Uw meulen zal wel draaien!
« Flappe ! » zei 't een deurken na 't andere, en de
wijvekens trokken binnen, grommelend over dat « spes
patri », en hun eigen afvragend waar de wereld toch
heenwilde !
Maar eensklaps wordt Rika's deur opengeworpen en
18
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Rika zelven stond op den dorpel, rood van toorn, met een
bessem in de hand. Ze sloeg wild-weg in den hoop die
jouwend van : Ha-hoe ! Ha-hoe ! op de vlucht ging. Ze
snapte Kees bij den kraag en sloeg, sloeg bovenarms met
haren bessemsteel op heel zijn lijf. Eindelijk kon de bengel
losspartelen en liep verder de straat in zingend van :
Rika, Rika...
Toen hij buiten 't bereik van den bessem was :
« Gij, ouwe heks, 'k zal 't wel weerhalen ! » riep hij,
wijl 't vrouwken haar deurken toegrendelde.
Daar stond mijn moeder ook op den dorpel van ons
huis : ze zag mij en met een gebaar, den wijsvinger ten
gronde gericht en mij stuur in de oogen ziende, wenkte zij
mij terug binnen. 't Begon to broeien. Het « bene castigat »
bedreigde mij zoowel als Fooi. Inderdaad, in 't voorbijgaan
kr eeg ik een goeden flap om de ooren, zoodat ik huilend op
een stoel ging zitten. 't Vonnis klonk :
« Tabbaart (1) aan en naar boven !...
Die duivelsche Kees !...

III
Hallelujah! Hallelujah !...
't Was hoogtij, Ons Lie Vrouw Hemelvaart ! De groote
klok klopte in zware slagen over de stad. Aan al de huizen
werd de nationale drijkleur geheschen. Door al de straten
vaarde als een veile geur van jeugdig groen. Ons straatje was
op zijn schoonste uitgedost. Gekleurde ketens bengelden
rond den deurstijl ; op de opene plaatsen van den gevel had
men heele pakken lisch genageld , daartusschen wat gemaakte
rozen en koleblommen ; aan sommige huizekens, ook aan
Rika's, had men katoenen doek gehangen : wit en blauw.
Het was immers een Onze Lie Vrouwefeeste !
Op verzoek van al de wijvekens had Rika — die op 't
« pensenaat » gelegen had — een klein dichtje gemaakt, dat

(I) Slaapkleed.
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ze in 't groot hadden doen drukken en met eene koorde aan
de gevels weerskanten de straat opgehangen :
WIJ BIDDEN U, GEESTELIJKHEID,
DAT GIJ ZOO GOED ZIJT,
TE LATEN STAAN ALDAAR
VOOR GOED DEN AUTAAR.

Waar ze nog meer zorg aan besteedden, was van alle
drij, vier huizen, een groot herte in sneeuwwit nand te leggen,
waarop ze met roode lijsterbessen de letters S J H leien.
Daarop en mocht niemand terten dan de priester die 't
Heilig Sakrement droeg. Elk vrouwtje, dat de eer had zoo
een herte voOr zijn deur te hebben, zou zich op wacht zetten,
om toch te beletten dat de kwajongens die wet overtreedden.
Het altaar stond veerdig; het was getooid met potters
met dahlia's, jacinthen, hortensia's, goudrozen, enz. Op de
trede lag een zwaar rood en zwart en wit gevierkant tapijt.
Van voren stonden eenige laurierboomen in groote, witte
kuipkens ; vender eenige ontleende banken en de beste
stoelen uit de huizekens. Tegen de hevige kleuren der
bloemen, teekenden zich boven-op de zilveren kandelabers
af, die in hun metalen glans te glinsteren stonden onder de
gloeiende zon ; de fijne porceleinen vazen, gelcend door
rijke menschen nit de buurt, gordijnen van kramozijn-zijde,
van de vensters der salons genomen, vormden schoone,
golvende draperijen achter de behangsels van wolkende,
witte mousseline.
IV
Eiiidelijk naderde de processie, onder 't kloppen der
groote klok.
« Ze zijn daar ! » klonk het van mond tot mond, onder
de vrouwkens, die aan hun deur gereed stonden met strooisel. « Kom, Natje, gauw Vina, we gaan strooien ! »
En met voile gulzige handen grepen ze in de waschmand
en wierpen de ontbladerde varens en boerenrozen op de
kassijde. Dan, met een klein bakje vol snippelingskens
zijde-papier, die boven op de groenten wierden geworpen.
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Maar als er een klein windeken opstak, waaiden de papierkens holderdebolder een huis of vier verder.
Een na een keerden de wijvekens hun mande om en
sloegen eens op den bodem, om de papierkens en groente
die tusschen de ineengevlochten wissen mochten zitten op
den grond te doen tuimelen... Dan ras de manden in huis
geworpen, en een stoel drij of vier langsheen den gevel; de
kletterende paternosterbeiers schoven door de gevouwde
handen van de kwezeltjes, die knielend op de stoel zaten.
Rika, de sloore, zat op haar bloote knieen op de oneffen
kasseisteenen, rechtover het witzanden « herte ». Haar lippen
bewogen rap en zeer merkbaar menigmaal had het wijveken
moeten opstaan om de kwajongens, die kapoens, van haar
« herte » te jagen, daar zij de roode lijsterbessen wilden
pakken om er horlogeketens, paternosters en « bracelets »
van te maken. Ja, ja, haar « herte » was wel 't schoonste uit
de straat : zij had haar rijpste, haar roodste bessen getrokken,
de andere waren nog half groen, haar zand lag daar glimmendst wit op die donkere groente en die gekleurde snippelingen, en de letters S JH? \Vie kon er zulke schoone
zetten ?... Ja, ja, 't was 't schoonste, 't hare, ontwijfelbaar !
Denk niet dat Rika dat enkel deed voor de geestelijken, die
haar het kerkegoed lieten wasschen, 't was er wel een beetje
om, maar tOch meest voor Ons Lieven Heere zelf, zei de
kwezel; ja, stellig, voor Ons Lieven Heere!...

V
De processie naderde, altijd maar naderen, altijd op
denzelfden tragen, gewichtigen trod. Ze kwam van den kant
waar het altaar stond. Voorop de « pijke » of kerkbaljuw,
met zijn uitgetanden hellebaard, zijn gepluimden « Brij tip »,
zijn breeden, met goud gestikten Bandelier, die helder
uitkwam op zijn donkerblauw habijt hij stapte vol gewicht
en statigheid, en dromde met den steel zijns hellebaards het
y olk tot tegen de gevels der huizekens.
Reeds draaiden de gele ceremonievaandels met het
groote, blinkende kruis in 't midden, den hoek om. Daarop
had men seffens de muziekmaatschappije «Trouwe Makkers»,
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alien in 't haar, het schitterend, net opgepoetst koperen instrument aan de lippen. Een plechtige, slepende « marsch »
vervulde het straatje met zijn treffende akkoorden... Dan
volgde een heele reesem maagdekens in 't sneeuwblank
gewaad, met de witte rozenkrone op de gouden lokken, de
oogen zedig op den grond gevestigd en om de gevouwen
handjes hing een witpariemoeren paternosterken : 't was al
wit, van 't hoofd tot de voeten. Daarna een tiental herdertjes,
een schaap leidende, om de lenclen een schapenvacht; in
hun midden trad de H. Agnes, een sneeuwwit lammeken op
de armen. Volgden de knechtjes die dees jaar hun Eerste
Communie handen gedaan, in hun beste pak en met witte
handschoenen aan, geschaard rond het beeld van St. Jozef.
leder droeg een groote, wassen beers ; en deze feestdag was
zoo stifle en plechtig, dat, al gaande weg, de keersen niet
nit en waaiden; men hadde gezegd : twee roten flikkerende
sterrekens, die altijd, altijd, altijd maar -voortgingen...
Eenige knapen volgden met het beeld van 't kindeken
jezus op de schouders, dat den voet gedrukt hield op een
\vereidbol, waarrond eene slang kronkelde, en nog een bol
in de hand met een kruisken daarop. Daarnevens stapte
heel static; en gelijken tred houdend met de dragers rosse
Kees uit de « Zwaan ». Hij droeg het schraagje op den
schouder, waarop het beeld moest geplaatst worden tij dens
de rust -halter]. Kees beck naar Rikatje, dat met de handen
wijd uitgestrekt als in kruisgebed, zat te lezen, den blik strak
op haar « herte » gericht. Het vrouwtje keek niet eens op
naar de blanke maagdekens, die voorbij haar trokken, noch
hoorde het schellend muziek van de « Trouwe Makkers » :
heel en gansch was zij in 't gebed verslonden.
Kees glimlachte boos : hij had een plan, de boosaard,
om op 't sloorken weerwrake te halen, van dien anderen
(-lag! Juist toen het beeld van 't kindeken Jezus recht voor
Rika's deure was, schalden de bazuinen : heel de stoet stond
plotseling stokstille! Het schraagje wierd onder het beeld.
g-eschoven : alien keerden zich om en vielen op de knieen ;
Rika wendde zich ook heel en gansch naar 't rustaltaar, waar
de priester de benedictie ging geven met 't Hoogweerdigste ;
Kees ook, loch hij had het dermate wel berekend dat hij
juist met de knieen terecht kwam... in 't witzanden « herte »
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van Rika. Binst dat de zangers den « Tantum Ergo » aanhieven, zat Kees te draaien en te keeren in dat zand, dat het
heel overend lag, en de letters uitgevaagd waren.
Op 't gezang volgde de diepste stilte : men hoorde niets
dan de rinkelende kettingen der wierookvaten die op- en
Nu zenden de zilveren belletjes
neergeworpen wierden...
der misdienaars hun schrille stemmekens door de gebalsemde
ruimte... De oude pastoor in zijn beste gewaad, het gelaat
verjeugdigd door een glans van heilige vreugde, klimt de
trappen van het altaar op. Zijn bevende hand heffende de
gouden remonstrans omhoog,... en God zelf, de God der
natuur, de God die die zonne zoo gloeiend miek, welke
ginder hoog nu zoo vierig staat te branden en vonken slaat ;
de God die al die bloemen schlep, die de vrouwkens daar te
zijner verheerlijking plaatsten ; de God van koningen en
armen, de God van paleizen en hutten, zegent in zijn Allerheiligste de ingetogen menigte !...
Zoo mediteerde Rika binst de benedictie... Maar wij1
de menschen 't hoofd en halvelings 't lichaam bogen voor
den zegen, zag ik Kees een voor een de lijsterbessen oprapen
en ze dievelings in zijnen zak steken...
De bazuinen schalden weer, de stoet stond op, 't
schraagje wierd van onder 't beeld genomen en de processie
ging voort, even traag, even plechtig als voorheen...
Onder 't voorbijgaan wierp Kees een bitteren glimlach
op Rikatje, maar hij zag dat het kwezelken de handen voor
de oogen had geslagen en zoo bad...

VI
't Hoogweerdigste naderde Rika's deur, onder den
« hemel » (1), die door vier kloeke mannen met leeren
reepen werd gesteund. Van weerskanten had men eene haag
leden uit 't Genootschap van 't Allerheiligste, die een brandend lanteerntje hielden. Heel de geestelijkheid der stall,
de eene met kazuifel, de andere met stool, de meeste met 't
witte koorhemd, vormde eene gelijke haag met de lanteern(I) Baldakijn.
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tjes. En tusschen die twee hagen in, gingen vier koorknapen,
die twee aan twee, het wierookvat zwaaiend, tot het Hoogweerdigste naderden, nederig bogen en terugkeerden.
Rikatje hield heel den tijd haar oogen op den priester
gericht onder den « hemel »... Nog drij deur. en... Hij tord
op het « herte ;) van Natje Wappers ... nog twee ... nu zou
hij moeten op heur « herte » terden, zijn voet zou er blijven
ingeprent. Hallelujah ! zong heur ziele ... en luidop bad ze :
Heere, 'k en ben 't niet weerdig... »
« De Heer heeft mij bezocht, wat staat er mij, arme
zondaresse, to doen ?... »
Nog eene deur, hij was aan schele Wanne's. Rika
wendde haastig haar oog haar heur « herte »... Doch 't keek
als opeens verstijfd. Zij staakte haar gebed, haar mond bleef
open... Zij bleef stom !...
En de priester naderde !... Rika stond recht, wi.j1 de
andere menschen bogen... Zij wou roepen, de heiligschennis
aanklagen : zij kon niet, haar mond was en bleef storn, geen
klank kon zij uit haar gorgel wring-en !...
De priester stond v6Or 't « herte »... Hij tord... Rika
had strak den blik op de zilveren gesp van zijnen schoen
gericht... FIij tord... tord over haar « herte »
Rika sloeg de armen wijd open en vlood haar huis
binnen. Zij viel machteloos op een stool en weende bitter,
weende lang !...

VII
Alles in de stad jubelde; heel ons straatje zong :
« Hallelujah! » Want 's kerkbaljuws Tanne had verzekerd
dat de geestelijkheid het altaar daar zou laten staan, alle
processie's !... En de wijvekens « Te Deumden » uit erkentenis voor de vervulling buns vurigsten hartewensch !...
Aileen Rikatje's deur bleef heel den dag op slot : daar
jubelde noch juichte men; niets zong er « Hallelujah ! » niets
« Te Deum laudamus ! » Om alles hing een waas van treurnis, een waas dat alleen doodschheid omhult ! En tusschen
die nare, stille eenzaamheid, kwijnde Rika zachtjes weg
met snikkende stem zong ze nog :
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« Uit de diepten heb ik tot U geroepen : Heere, Heere,
verhoor mijn bee !
ct Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten ! »
•

•

Booze Kees !
Sinds heb ik alle verkeer met hem afgebroken en ook
aan al de jongens op de school verteld hoe hij de leeuwerken
van Pierken den koster had gestolen, waarvoor ik dan ook
een goede rammeling van den Rosse kreeg, min om de verraderij dan om het suikerknuistje, dat ik nu niet verdiend had !
OKT.

Eekloo, Louwmaand '04.

A.

STEGHERS.

FLAN DRIA ILLU STRATA

HET GASTMAAL

De laatste gast klimt op den marmerwitten steger.
Zijn sporen rinklen. Langs de leuning staat 'n leger
Lakeien, met vergulde toortsen. 't Speelsche licht
Der roode vlammen warrelt, op hun aangezicht
En boven, walmend door de welving van de zale,
Op slanke pikkeis, pronkt 'n zilvren wierookschale.
Baron de l'Haguelande! roept de wapenknecht.
De stoelen schuiven nit. De jonkers springen recht.
Ze zien 'n kop, 'n hoed, 'n vetten buik verschijnen.
De zijdigzoomde franjen wiklen der gordijnen.
De gast buigt plechtig en zijn schoudermantel zwaait,
Dat labberend getril tot in den luchter waait.
Hij laat zijn lastig lichaam in 'n zetel zakken :
De cristalijnen slingers siddren op de takken
Der kandelaars. De doom der spijzen overspat
Den effen-waterglans van 't killig spiegelblad.
Op tafel staat 'n balsempul. Uit hare lippen,
Gelijk de welling van 'n bloemenbedde, glippen
Gezalfde geuren. 't Vier knerst in den heerd. 't Is heet.
't Gegons der stemmen stilt. De jonkers voelen 't zweet
In zilte striepen langs nun puilend wezen loopen.
De tafeldiener trekt 'n spannig venster open
En door de splete stuwt de scherpe noorderwind
'n Frissche wuiving in. 't Gebabbel herbegint.

De schenker zet 'n versche reke fluiteglazen
Met voeten aan. Hij giet ze vol. De jonkers razen.
De wijn gudst bloedig door den hals der kogelflesch.
Baron de l'Haguelande trommelt met 'n mes
Op zijn telloor en de appels van zijn oogen
Hij steekt zijn roomer uit en tikt. De jonkers drink-en.
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Het keerslicht flonkert door de bekers op. Hij smekt
En lijzig, met het topje van zijn tonge, lekt
De stoppels van zijn knevel af. De kurken springen
De lucht in, knallend.'t Schuim speit rond. De jonkers zingen
En raaklen ploertig, met den lernmer van hun zweerd,
De zwartgeveunsde kolen open, in den heerd.
De stemmen worden heesch. Men twist. De wangen blozen.
De tafel schokt. De vensterruiten zijn vervrozen.
De pul met balsem krijgt 'n stoot en waggelt rond
En stort, in duizend stukken, neder op den grond.
't Is middernacht. Men hoort den waker van den toren
Den taptoe blazen, op zijn schralen jagershoren.
Baron de l'Haguelande grijpt zijn vilten hoed
En haalt de knoopen van zijn wambuis toe. Hij groet.
De jonkers zien verzeeuwd door hun lamlendige oogen.
Hij helpt zijn wegend lijf op met zijn ellebogen.
Zijn voeten slepen over 't vloertapijt. Hij steent
En gespt zijn degen aan en zwenkt en knikkebeent.
Beneden heffen twee beslommerde lakeien
Zijn lichaam in den zadel. Peerd begint te neien
En de ijzers klettren op de steepen. Hier en daar.
In 't sleunhout galpt 'n sluwe vos. 't Is maneklaar.
Zijn mantel wappert en zijn enge leerzen duwen.
Op gindschen kopwilg zit 'n spottend uil te spuwen.
Hij snoert de teugels rond zijn vuist. De koude bijt
En kittelt op zijn dikgezwollen neus. Hij rijdt
De nauwe wegels aan, die naar de duinen krinklen.
Zijn herte keert. Hij braakt. De blauwe sterren pinklen.
Zijn rilde degen kluddert in de stalen schee
En daar omleege, klotst het natgezwalp der zee.
OM. K. DE LAEY.
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ONZE VADER

Mijn Vader, onze Vader, die de hemel met
het zonnegoud doorgloeit van uw verheerlijkt wezen,
uw driemaal heilge naam zij eeuwig luid geprezen,
uw wil weze ons in wel of wee een zachte wet.
Geef ons uw rijk van rust, en hoot- ons zwak gebed :
« Zegen de schaamle aar op 't ruige land gelezen,
y ', door lijdenszuur gerezen,
en laat de witte tart
tot levensbrood verworde', ons daaglijksch voorgezet.
God, laat uw koel ontferme' onze arme zielen drenken.
Vergeef ons, Vader, lijk we ook hen vergeving schenken
die onverschillig 't best van 't bloedend harte namen.
Vergeef hen die de schrei van liefde in smart niet hooren,
Weer toch van hen, van ons 't bedwelmend zoel bekoren,
en schut ons voor 't geweld van ruwer rampen. Amen.
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LI J DEN SWEEK

Hoe vreemd om 't logge kruis dat somber purperdoek,
de arme Christus hullend in gedurig duister,
wars worstlend in de kerk met wijflend wijkend licht.
Hoe vreemd, hoe treurig in dien stillen, kouden hoek,
't beklemde aamgehijg en 't vreezend-zacht gefluister,
een klacht die, als benauwd voor grOoter rampe, zwicht.
En al die menschen, roerloos knielend voor het kruis,
en alien starend op naar wat ze niet ontwaren
maar weten achter 't doek, 't gemarteld lijf, doorwond,
gegeeseid en geschopt door 't brutte beulgespuis,
't gekroonde hoofd geknakt, en stijf-g-F-klodde haren
van bloed-doorweekten baard om cl ioog-vervelden mond.
En de armen in ontfermend goed-zijn ver gebreid,
gekneusde voeten woest aan ruwen boom geklonken,
en wijde wonde in beenge borst naar 't open hart;
verdoofde oogen starend strak in eindloosheid
naar zwart gewolk waarin de zonne is gezonken,
gesmoord door zware nevels van verkropte smart.
Het is of ze door 't stil dat log en laag hangt aan
't wegdoezelend gewelf zijn kiagen hooren smeeken
en 't krimpen van zijn leden in onduldbre pijn,
of ze alien 't drijven hooren van zijn zerp getraan,
en 't zwoegen zijner Borst en 't trage troppend leken
van 't laatste lauwe bloed langs ongevoelig schrijn.
Deemoedig bukken hoofden, nu ze schor en diep
een lange zucht uit brekend harte hooren hijgen
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die bevend door de holle kerkebeuken sluipt,
nu 't was of arme moeder heur geliefde riep
die koud, verkrompen hangt in huivrend doodenzwijgen,
waarin het laatst geleef met siddrend licht verstuipt.
Hoe ledig in die ruimte, en hoe eenzaam naakt
dat outer zonder bloem of licht, en langs de muren
die beeldenrij met bolle oogenballen, strak.
Hoe eendlijk 't klokgeklep, gedoofde schrei, geslaakt
door jammerenden tijd bij 't voordren van de uren,
herhalend smartelijk zijn laatste stervenssnak.
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VERGETEN

Hoe eenzaam staat ge daar midden die doode pracht
van remonstransengoud en belle flonkersteenen
in leege kerke waar geen lievend hart u wacht,
en urenslagen droef om uw verlaten weenen.
En zelfs de zonne zakt en schemert, moe geschenen
nog mat op bleeke heilge' in goud- en purperdracht.
I-Tet weemlend kaarsevuur dat wijflend naar u lacht
blijft eenig nog als 't laatste glimmen is verdwenen.
Och, arme, eenzame God, die alien weten hier,
en tOch niet weten, en onachtzaam levend, schier
niet kennen in het teerste en uiterst van uw minnen!
Och, arme, eenzame God !... En ik, die niets bezit
dan 't kleine, schamel hart, en 't gansch u gevend, bid,
en schuchter troosten wil, en weet niet hoe beginnen...
CONSTANT EECKELS.
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Een lachende, donkerblauwe, italiaansche hemel, door
en door warme zomerlucht zonder groote hitte, en volop
gelegenheid om zich uit te spannen en gezond te worden :
mein Liebchen, was waist du nocli melir ?
Dat is Wärishofen in Beijeren.
Zonder Siegfried's drankje door te zwelgen, vergeet je
bier alle ergernissen des ?.evens. Je vergeet zelfs dat je op
weg naar hier te Keulen de Fests,iele bezocht cii tweernaai
Salome — het jongste gewrocht van Richard Strauss — hebt
doorworsteld. Aileen als je slaapt komt er nog vaak een
Salome-nachtmerrie. Je hoort het geharrewar der joodsche
wijsgeeren, het geroezemoes van Strauss'sche cacopho-harmonieen, waarbij de meest flegmatieke mensch uit z'n slof
moet schieten je voelt de zeeziekte-barende golvingen der
wisselende 3/4, 5/4, 6/4, 7/4-rythmen.... Het angstzweet
breekt uit al je porieen : nu speelt het orkest in si bemol
majeur, terwijl Salome zingt in si majeur (1), en Zarathustra
dreigt te verschijnen met het ungeloste Weltrfitsel... (2)
Genoeg. Met of zonder Nietzsche zit ik bier nu wakker
en veilig inn grossen Schweigen.
« jetzt schweigt alles ! » roep ik uit, en ik heb Salome
vergeten.
waarbij Feuersnot
Vergeten dat Naar buitensporigheid,
kinderspel lijkt — den draak steekt met alle natuurlijkheid.
Vergeten in hoeverre de grenzen der muziek in esthetisch
en technisch opzicht door Strauss hier worden overschreden.
(1) Dat is gees grapje, maar geschiedt werkelijk in bovengenoemde opera.
(2) Zie Dietsclze Warande, jaargang 1898, biz. 5.
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Vergeten of de ontegensprekeliik geniale, ontzaglijke
polyphonische krachtsinspanning- van Strauss iets anders
blijkt te zijn dan un vaste coup d'epie dons l'eau.
Vergeten dat ik , mij na de vertooning van Salome moest
afvragen : op welken trap der decadence staat een publiek dat
esthetisch genot smaakt wanneer de lange, zwarte arm van
den beul opduikt uit de cisterne, met het bloederig- vale
hoofd van den Dooper op een zilveren schaal, die hij aan
Salome toesteekt? een publiek dat esthetisch genot smaakt
wanneer Salome Jochanaan's hoofd vastgrijpt en « in perversen
Wollustkriimpfen hineinbeisst wie in eine reife Frucht n (sic) (I) ?
Vergeten dat ik wilde uitmaken of zulke kunstwerken den
afgrond nog dieper doen gapen tusschen het yolk met zijn
gezond, natuurlijk kunstgevoei en de kunstopvatting der
mannen van het yak.
Vergeten waarom Aristoteles goedvond dat men op
Dionysos-feestdagen naar den schouwburg ging.
Vergeten of het publiek te Keulen in lichtelaaie schoot
over de muziek of over het geweld....
't Is alles vergeten ! Vergeten in de vrijheid en de blijheid
van dit godgezegend oord !
Ja zelfs de slotsom mijner indrukken zou verdwijnen
uit mijn hersenvat, waren zij er niet onuitwischbaar ingeprent : combinatiegeest in Hulle and Fiille schaarsche
scheppingskracht.
Strauss is een weergalooze meester van 't orkest, van
de kleur. Hij steekt al zijn gedachten in koninklijken dos.
Maar hef den sleep niet op van 't parmantig pronkgewaad,
— daar schuilt een stakkerd onder, die op stelten gaat om
te kunnen ontplooien het schitterende kleed dat z'n Achilleshiel beschanst en beschut.
Wellicht zal 't hem toch eens voor de schenen springen !
.............
Ik heb dus alles vergeten, behalve dat ik te WOrishofen
ben en er dankbare tranen stort op het graf van Vader
Kneipp.

I) Tekst van Wilde.
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Toen de apostel der waterkuur het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde, klonk er een zegekreet na den oorlogskreet door het leg-er der Anti-Kneippianen : « Ziezoo! nou
is 't gedaan ! »
Maar dat was een rekening buiten den waard.
Uit het oude WOrishofen van Kneipp is phenix-achtig
een nieuwe plaats verrezen, waar men landelijk en tevens
confortabel leeft en waar de overleveringen van den afgestorvene trouw gehandhaafd worden, onder toezicht van
uitstekende medici. 'Vat nog meer is : eenige utopieen van
den goeden Kneipp zijn gewijzigd uit zijn stelsel is het
beste gekozen en, met huip van den Stamm-Knei,bverein (1) een
badplaats ingericht voor alle Standen, alle beurzen, en — last
not least — bijna alle ziekten.
Denkt niet dat ik u apenkool wil opdisschen. -floor bijna
alle ziekten, ja! Want de oorzaak der meeste ziekten ligt in
den tragen omloop van 't bloed,en in de gewoonte der meeste
menschen hun lichaain te vertroetelen en te verzwakken in
plaats van het te stalen. Anemic, neurasthenie, rheumatiek
en al de overige, hatelijke Mie-tjes, Nie-tjes en Tic-jes zijn
het voorrecht van alle landen geworden, omdat de moderne
levenswijze die voortbrengt.
Verslijt men dan nag zoo veel schoenen te Kissingen of
Berchtesgaden, drinkt men nog zooveel hectoliters Brunnen
te Carlsbad, Ems of Rippoldsau, men zal op den duur geen
werkelijke beterschap bespeuren, indien men zijn lichaam
via verkardt, d. ongevoelig maakt tegen den invloed van
hitte of kou, tocht en vochtige lucht, indien men niet alle
jaren ten minste eenige weken een natuurlijk levee leidt. De
waterkuur is daarvan een voorname factor, al is zij niet voldoende om gezond te worden als men reeds jaren lang
rondloopt met een chronische kwaal.
Ik zelf heb verscheidene hydrotherapeutische inrichtingen bezocht, ook Kneipp-Anstalten nergens vond ik het
systeem van Priessnitz en Kneipp zoo uitstekend aangewend
als hier te WOrishofen, waar ik nu reeds den vijfden zomer
doorbreng 1k beken echter tot mijn schande, dat ik tweemaal

(1) Geen Stammkneiten-Verein
19

282

VACAN TIE PRAATJ ES

ontrouw werd aan de nimf dezer wateren (1). Maar thans
ben ik ad vitam aeternam aan haar voeten gevallen.
Zij is toch ook zulk een alleraardigste meid ! Wie te dik
is maakt ze dun, wie te dun is maakt ze dik te bleeke
gezichten kleurt ze rood en te roode wascht ze wit.
Maar denk hierbij, asjeblieft, niet aan zekere chansonnette
comique uit onze jeugd :
« Regardez ce specifique unique :
guerit les maux passes, presents, futurs. nouveaux;
sert a cirer les bottes... et méme a blanchir la peau. »
Het is statistisch bewezen dat 8o pct. der zieken door
medische beroemdheden ongeneeslijk verklaard, hier te
WOrishofen beterschap vinden en gedeeltelijk genezen. Men
raadplege daaromtrent de boeken van Kneipp.
Zeven tot achtduizend Badegaste komen dan ook jaarlijks
hierheen, waarvan 300-400 hier overwinteren. Dat moet wel,
dunkt me, een soort van « Overwintering te Nova-Zembla »
zijn, en ik verkies den zomertijd.
't Ware een dwaasheid te veronderstellen, dat de
patienten enkel met water worden behandeld. Lucht- en
zonnebaden, douches, massage, electriciteit, sport en ROntgenstralen, maar eerst en vooral een eenvoudige en natuurlijke manier van leven : dat is de leuze.
« Met kousjes en schoentjes » ga je hier niet naar den
hemel. Dames en heeren dragen sandalen zonder kousen,
en je kunt er vaak anatomische studien maken. De heeren
laten hun kuiten zien onder een aardig tennis-costuum van
wit Hanel, zonder boord, vest of das de dames dragen de
z.g. Kneipp-kleeren, een soort van robe Em.pire,waaronder het
lichaam lucht kan scheppen, zonder lijfband of keurslijf
zij gaan zonder hoed of handschoenen op straat. Zijn ze met
geluksgoederen gezegend, dan dragen ze Kneipp-kleeren
van kant of geincrusteerd neteldoek moeten ze zuinig
wezen, dan trekken ze eenvoudig een langen, witten nachtjapon aan en heusch! niemand zal haar uitlachen.
Wat nu het Kurleben aangaat, in alle behoeften is voor(1) Omdat zij van kookkunst amper iets kent...
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zien. De heeren vinden een prachtig Casino (1), de dames een
Leihbibliothek, de jeugd heeft haar lawn-tennisclub, croquet,
gulf, fleuret enz., de fiets-vereerders talrijke gelegenheden
om een rijwiel to huren. De zenuwlijders verheugen zich in
het afzijn van benzien-geur, teuf-teufs en Kurmusik. Nooit
komt het auto-getoeter de idyllische stemming verstoren!
Riituigen met afgejakkerde taximeter-paarden zijn er ook
niet : dus gees stof.
Het klimaat is uitstekend. Op de Bayrische Hochebene,
boo m. boven de zee, ligt WOrishofen geheel vrij, maar is
door dennewouden tegen den Noordenwind beschut. De
Alpen ziet men alleen bij naderend onweer, maar zij liggen
slechts op enkele uren afstand, alsmede 's konings beroemde
kasteelen Hohenschwangau en Neuschwanstein.
WOrishofen heeft een historisch verleden. Men bevindt
zich hier op klassieken bodem, want deze plaats ligt op de
grens der aan RhetiC, toegevoegde, Romeinsche arrondissementen Navoe en Nernavia. In de omstreek vindt de oudheidkundige een goed behouden Romeinsch kamp, zonder
twijfel uit den tijd der veroveringstochten van Drusus en
Tiberius (15 en 14 voor Chr.). Er zijn ook merkwaardige
overblijfsels der Keltische periode, groote prhistorische
begraafplaatsen, enz., enz.
« In 't verleden ligt het heden,
In het nu wat worden zal. »
Laat ons maar terugkeeren tot het heden.
Wat treft je het meest, als je de straten en Anlagen van
WOrishofen doorwandelt ? Dat zijn drie groote gebouwen,
waarvan er twee hoog boven het dorp tronen : het Kinderasyl, een gasthuis voor arme, gebrekkige kinderen het
Kneippianum, waar liefdezusters de zieken verplegen en voor
geringen prijs pensionnaires opnemen het Sebastianeum of
Kurhaus der Barmherzigen Brilder, waar onbemiddelde, man nelijke zieken gratis worden verpleegd.
(I) Dit is geheel nieuw, praktisch en nog al eenvoudig,
gelukkiglijk niet in neo-classieken pseudo-tempel-stijl gebouwd,
zooals op vele andere badplaatsen het z.g. «Conversationshaus ».
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De drie gestichten zijn opgericht door den zelfopofferenden grijsaard, die lange jaren de Voorzienigheid der
geheele streek is geweest : Pastoor Sebastiaan Kneipp.
Hij verlangde nooit eenig honorarium van zijn patienten, maar de sommen hem door vorstelijke zieken ter
beschikking gesteld, weigerde hij niet en gebruikte ze voor
werken van liefdadigheid. Zijn stoffelijke nalatenschap was
dan ook gelijk aan nul.
Wat gebeurde er echter met de nalatenschap zijns
geestes, zijn geliefkoosd werk ?
Dat ging in handen over van zijn besten leerling en
assistent, D r Baumgarten.
Deze was zich reeds in 1891 met echtgenoote en kind te
WOrishofen komen vestigen. Kneipp vond weldra in den
jongen geneesheer, die zijn stelsel ijverig bestudeerde, een
bekwamen volgeling, en Baumgarten werd spoedig zijn
alter ego.

Die toestand duurde vijf jaar.
Op zekeren dag werd Kneipp onpasselijk. Baumgarten
onderzocht hem en diagnosticeerde een vreeselijke kwaal in
den onderbuik... De 73-jarige kloeke grijsaard wou zijn
jongen vriend echter niet gelooven. Op zijn krachtig gestel
en de waterkuur vertrouwend, hoopte hij den ouderdom
van Mathusalem te bereiken : eenige Gi,isse zouden de voorbij gaande ziekteverschijnselen wel genezen...
Maar reeds waren zijn levensdagen geteld.
Kneipp trok naar Rome, waar hij Leo XIII in zijn oor
kneep, « om te zien of de Paus nog reactie had, » — en
keerde als pauselijk Huisprelaat naar WOrishofen terug.
Langsom verergerde de toestand en werd, ongeveer
een jaar later, plotseling heel ernstig.
Den I7n Juli 1897 was geheel WOrishofen in rouw
gedompeld. De doodsklok luidde voor den herder, den
vriend, den vader der parochie...
Toen moest Baumgarten quitte ou double spelen. En
hij won.
Thans bewoont hij een prachtige villa aan het park van
WOrishofen.
De man heeft, ofschoon maar 44 jaar oud, de ondervinding van een ouden practicus, want dagelijksch trekken er

VACANTIEPRAATJES

285

meer dan vijftig patienten door zijn spreekkamer, zonder
de velen te noemen, die alle dagen, tusschen 8 en 9 uur,
van zijn kostelooze raadgevingen in het Kneippianum gebruik maken.
Elke zieke wordt door hem ontzien, alsof hij de eenige
ware. Maar Baumgarten kan niet verdragen dat men zonder
raad van een dokter (1), auf elgene Faust, de waterkuur in
haar verschillende vormen onderneemt : dat benadeelt
volgens hem de Kneippsche geneeswijze.
Bijna alle dagen houdt hij ex professo een voordracht
in de open lucht over waterkuur en N aturheilmetkode, alsmede over de ziekten die door haar worden genezen.
Baumgarten spreekt vele talen, heeft verschillende
werken over waterkuur, neurasthenie, enz. geschreven, is
'n geoefend redenaar en 'n geestig causeur. Een echt Germaansch type, zooals men zich Lohengrin of Tannhaiiser
voorstelt. Maar een Tannhaiiser zonder Frau Venus a la clef
Want Baumgarten is een gelukkig echtgenoot, vader van een
heelen troep mooie, blonde kinderen. En alle jaren, tegen
den tijd dat de Badegaste verminderen, dan komt de ooievaar...
Geen beter reclame voor het Kneipp-systeem dan die
forsche kerel met zijn ijzeren zenuwgestel (door de waterkuur
verkregen), die 's morgens met de zon opstaat en reeds vOor
vijven barrevoets op de dauwblinkende weide wandelt !
Dat is voor hem, zegt hij, het schoonste oogenblik van
den dag, als hij, met God alleen, de natuur bewondert, die
in maagdelijken tooi hem zoo liefelijk onthaalt.
Er is nog iemand te WOrishofen, die voor zijn goedheid
uitbundigen lof verdient. Dat is E. H. Reile, de Prior der
Broeders van Liefde, die van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat zieken ontvangt of bezoekt. Examens heeft hij niet
afgelegd, maar door Kneipp opgeleid om bij de dorpelingen
en onbemiddelde Kurgiiste eens zijn plaats te vervangen, is
hij een waardig apostel der waterkuur geworden en vervult hij zijn taak met weergalooze zelfopoffering ter eere
Gods.

) Er zijn er vier te Wôrishofen.

286

VACANTIEPRAAT JES

Wat zal ik nu nog vertellen ? Mijn vacantiepraatje is uit.
Ik kan niet beter sluiten dan met de kenspreuk van Kneipp :
Nostra est aqua, en de woorden van den Psalmist :
A lie wateren lover den Heer.

E.
WOrishoten,

30n

lull 1906.

VAN LEUVEN.

-41 SOCIOLOGISCHE KRONIEK

Aan studie en kritiek van het Marxistisch Socialisme zijn
de laatste tijden vooral rijk geweest, ten minste in Duitschland.
En men hoeft geen Socialist te zijn om met Bernstein de opmerking te maken dat de kritiek van het Marxisme welke van de
« burgerlijke » partijen uitg-aat, een wonclere ontwikkeling doorleeft. Een tijd lang zijn de princiepen van dat metaphysisch
boek Des Kapital onberoerd gebleven en behandeld geworden
als onzin, daar de afgeleide besluiten onzin bleken. Dan later
k\vam de kritiek van CATHREIN, die een tijdlang al de Katholieken in hun beoordeelen van het Socialisme groepeerde ; van
RUDOLF MEYER die naar Rodbertus terug wees, van SCmEFFLE
in zijn work Aussichislosigkeit des Sozialismus om het toppunt der
afkeuring- te bereiken in het keurwapen der liberale economie,
in JULIUS \VOLFS Sozialismus end Kaptalische Gesellschaftsordnung.
De drie g-roote theoretische g-edachten van Marx : geschiedenis-svijsbeg-eerte, weerdetheorie en voorspelling- van de eindcatastrophe der maatschappij vonden afzonderlijke bestudeerders en
weerleggers. PAUL BARTH teekende zich als de hoofdpersoon in
den strijd tegen de materialistische geschiedenisopvatting bij
het opkomend Lamprechtanisme ; de oostenrijksche-engelsche
school der s Grenznutzentheoritiker » won in Karen strijd tegen
het -weerdestelsel immer meer aanhangers. Het socialistisch
revisoisme in haar eerste tijdvak heette de Zusamrnenbruchstheorie
een onding en in 1899 dierf Weissengriin zijn schrift betitelen :

Das nahe Ende des Marnismus.
Sedert schijnt echter wezenlijk de koers der Marx-acties
aan 't stijgen te zijn. In onze vorige kroniek, de historische
sociologie behandelend, wezen wij er op hoe de Lamprechtianer
in Marx hun uitgangspunt vinden (LAMPRECHT, ModerneGeschichtswissenschaft, blz. 107) en er heftig tegen opkomen dat men.
Marx' leer « historisch matersialisme » heete. Op dit gebied begint de geleerde wereld het in Duitschland eens te worden om
Marx'verdienste te erkennen. Sommigen, als Lamprecht, wijzen
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in Marx de fouten aan en louteren naar onze meening zijne
al te eenzijdige opvatting, anderen als Stammler en TuganBaranowski willen die breedere opvatting reeds in den tekst van
Marx zeif vinden.
Maar dat alles te ontleden voert ons te verre. Verwijzen wij
slechts naar de studie van den Russischen Hoogleeraar TUGANBARANOWSKI, Theoretische Grundlagen des Marxisrnus, welke achtereenvolgens de drie theorieen behandelt.
Meer opgang nog dan dit boek maakte en maakt nog —
het boek van Dr ROBERT BRUNHUBER, Die keutige Sozialdeinokratie.

Eine kritiscke Wirkung M yer wissenschaftlichen Grundlagen and eine
soziologische Untersuchung are) , j5raktischen Parteigestaltung. Schrij ver is opsteller aan de KOlnische Zeitung en liet eerst daarin het
meerendeel zijner artikelen verschijnen. De werken van Marx
heet hij objectieve aanwinsten voor onze economische literatuur
en voor ons wetenschappelijk denken. Omtrent de materialistische geschiedenisopvatting is zijn oordeel : Marx'verdienste
blijft het in de rei der factors der geschiedenis (innerhalb der
Reihe geschichtsbestimmender Factoren) aan de materieele
voortbrengingskrachten den hun lang ontzegden rang te hebben
doen erkennen ». Omtrent Marx' concentratievoorzegging : Marx'
prophetie is juist voor Handel en Nijverheid, maar valsch voor
wat betreft den Landbouw en in zooverre zij meent dat de
samensmelting van het grootbedrijf het kleinbedrijf vernietigt.
Nu is echter Prof. SOMBART mis wanneer hij afleidt dat, wijl de
leering valsch is voor den landbouw, zij het ook zijn moet op
elk ander gebied dat met het vorige een organisch geheel vormt.
Men moet onderzoeken waar de sterkste wortels liggen van de
economische gezamenlijke inrichting, en dan ziet men dat de
voorzegging zich ten volle verwezenlijkt daar waar de economie
leeft, zich beweegt en eene « durchaus industrielle Gesamtstruktur » aanneemt, terwijl zij niet uitvalt in den landbouw,
welke uit zuiver politische gronden die rein economisch gedacht
schadelijk zijn, in een niet meer betamenden toestand gehouden
wordt. » Uit de pen van een Duitschen nationaalliberaal als den
opsteller der Kiilnische Zeitung zijn zulke woorden voorzeker
teekenen des tijds.
Schrijver bestrijdt echter beslist Marx'leer van de ophooping
van het kapitaal in de handen eeniger goudmagnaten. Bedrijfsconcenstratie en kapitaalophooping blijven immers noodzakelijk
te onderscheiden; — alhoewel voor eenige jaren noch de Socialisten noch hunne kritiekers dat onderscheid vermoedden.
Omtrent -vvaarde- en meerwaardetheorie onderschrijft BRUNHUBER aleerst de getuigenissen van Engels en Simkhowitsch, dat
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Marx zijne kommunistische vorderingen niet gegrondvest heeft
op het feit dat de loonarbeiders niet de voile waarde der vrucht
van hunnen arbeid zouden trekken, en dat de weerlegging daarvan er verre af blijft het Marxistisch Socialisme den doodslag te
geven. Vele Socialisten en ook Brunhuber vinden Marx'waardetheorie gansch verkeerd, zoo goed als de Katholieke moralisten ;
maar niemand bestrijdt dat tusschen arbeidsloon en produktprijs
een verschil bestaat hetwelk de kapitalist, nit verschillende
gronden, in zijn zak steekt. Welnu deze Socialisten vinden dat
Marx niet gemakkelijker dan door dit aan te teekenen het ontwikkelingsproces van het kapitalisme schilderen kon. Volgens
Bernstein heeft Marx bier den niet-handarbeid principieel in 't
oog gehouden doch slechts het ongelijk gehad dat niet te betoogen wanneer hij met het stelsel der meerwaarde de wording
van het kapitaal ontleedde en deed begrijpen.
Verder bekampt Brunhuber de opvatting der eindramp en de
gedachte van den klassenstrijd die het Socialisme te zamen
houdt. Ook zonder klassenstrijd, betoogt hij, zijn de toestanden
te veranderen. En zoo keurt hij de huidige praktische richting
van het Socialisme ten voile af. Groot hell ziet hij in het collectief arbeidsverdrag en hij sluit met de betrachting : Sozialreforin,
keine ScharfinacheYpolitik. Ons ligt de plicht op overal het verderfelijk karakter van het Socialisme, zoolang het naar klassenstrijd en utopistischen toekomststaat wil, te doen begrijpen
opdat de in deze beweging nutteloos verspilde krachten zich
zouden omwenden tot bekomen van eene gezonde en bereikbare
verbetering onzer sociale misstanden.
Aan dit belangrijk boek heeft BERNSTEIN een brochure gewijd:
Die heutige Sozialdemokratie in Theorie and Praxis. (Munchen, G.
Birk & Co). Hij legt het er op aan alles te doen uitkomen wat
Brunhuber hoogschat in het Socialisme, en tracht dan het standpunt van den klassenstrijd vol te houden door te betoogen dat
deze noodzakelijk voortvloeit uit de aang-enomen samensmelting
van het groot bedrijf boven en de wassende ellende beneden, Zijn
grootste argument is echter dat joist het karakter van klassenstrijd, zoo beslist uitgesproken, aan het Socialisme zijne macht
geeft en dat verlieren van het klassenstandpunt tot politische
onzekerheid en zwakheid, tot ontmanning voert. De collectieve
arbeidscontracten leveren dan ook het groot gevaar op dat de
beroepsgroepen hunne klassebelangen zouden uit het oog verliezen om met het kapitaal, betreffende hun eigen beroep overeen
te komen (blz. 29).
Laat ons bij dit kort overzicht een paar praktische wenken
voegen : Wanneer wij het Socialisme willen bestudeeren houden
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wij het dan toch niet bij het enkele boek van P. Cathrein.
Wanneer wij de Rerum Novarum lezen of uitleggen, herinneren
wij ons dan dat sedert dien het Socialisme niet nagelaten heeft
nieuwe, ja soms andere zijden te toonen.
* *
In de Stimmen aus Maria-Laack van i Jan. en van 23 April
vinden wij sociologische studien van P. CATHREIN. In de eerste :
Materialismus and Sozialdemokratie betuigt hij dat een Katholiek
geen Socialist zijn kan 1 0 ) omdat hij de economische vorderingen
van het Socialisme niet bijtreden kan. Indien alle voortbrengingsgoederen vermaatschappelijkt werden vielen er de kerkelijke eigendommen ook bij ; 2 0 ) omdat het Socialisme eene
gansche Akatholische wereldopvatting heeft. Eerstens de materialistische geschiedenisopvatting laat ons herinneren bier
dat die opvatting zich aan 't louteren is — is de grondslag van
het wetenschappelijke Socialisme. Atqui deze opvatting brengt
natuurlijk eene materialistische wereldbeschouwing mede. Dit
laatste volgt uit het eerste zonder er bewijzen noodig zijn, zegt
Cathrein. Het socialistische hoofdorgaan waar schrijver twist
mee voert, beweert integendeel dat Marx' geschiedeniswijsbegeerte geenszins noodzakelijk tot i-naterialisme leidt. Van zijne
stelling uitgaande komt schrijver dan tot het onverwachte besluit dat de Revisionisten, door Marx' geschiedenisopvatting en
waardetheorie prijs te geven, naar de utopie terug keeren.
De andere studie behandelt : Die Sozialdemokratische Moral.
Bij de socialisten streven velen naar een edeler moraal dan de
hedendaagsche. Kan het socialisme echter eene moraal hebben?
Voorzeker geene algemeene en onveranderlijke zooals volgt uit
de materialistische geschiedenistheorie. Uit deze opvatting
volgt zelfs dat er geen enkele der christene tien geboden meer
bestaan zou : geen godsdienstige plichten, daar het de menschen
zijn die den God of de goden scheppen ; dus is er ook geen meineed meer ; ook geen plichten meer jegens den evenmensch,
alleen voorzichtigheid. In een staat zonder privaateigendom zou
ook geen 7 de of 9de gebod bestaan. Het gebod omtrent het gezag
zou ook vallen, daar het gezag zou verdwenen zijn. Alleen van
het 8 ste gebod kon iets overblij-ven ; iets zeggen wij, want Kautsky
predikt : Rechtzinnig-heid tegenover gezellen : tegenover .den
vijand is die plicht nooit erkend geworden.
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Bij al deze kritiek sluiten wij nog aan het boek van RUDOLF
V erelendungs-oder Meliorationstheorie, dat de eersteling
is eener rei studien over Pvobleine des Marxismus (Verlag der Sozialistischen Monatshefte, Berlin, 1906). De voorhandene studie
schijnt het er op aan te leggen een grondslag te zijn voor de te
herstellen eendracht tusschen orthodoxen en revisionisten. Marx'
leer omtrent de noodzakelijkheid der ontwikkeling naar den
socialistischen toekomststaat is op twee wijzen uit te leggen.
Voor Bernstein verwachtte Marx alles van de enkele verellendiging der mass a. Kautsky is echter niet gediend met die belachelijke
ramptheorie die Bernstein hem en Marx in de schoenen schuift.
Marx vraagt nevens de toenemende ellende ook toenemende
macht en scholing van het georganiseerde proletariaat. Wat
Marx onbeslist heeft gelaten en waar de gansche strijd uit voortkomt is het volgende : hij heeft er zich niet over uitgesproken of de
ontwikkeling naar het socialisme meer door de rein economische
strekkingen der kapitalistische maatschappij, of meer door de
psychologische strijdende strekkingen van het proletariaat bevorderd wordt. Het socialisme staat er heden voor te zeggen
van welke zijde de partij het meest verwacht. Maar eenerzijds
begaan de orthodoxen de four de eindramp nog op economisch
gebied, na ze gevonden te hebben op sociaal-psychologisch gebied, te zoeken; anderzijds is Bernstein ten stelligste of te keuren
als hij zegt : de beweging- is mij alles, het doel niets. Goldscheid,
zooals iedere psycholoog, houdt vooral het oog op de macht der
gedachte. Van daaruit volgt een zijner besluiten : In het revolutionaire idealisme ligt zonder twijfei de toekomst van het socialisme (blz. 52). Bijzonder ook vestigt hij er de aandacht op dat het
geestespeil van het proletariaat wast en er zich hier eene hoogere.
meer ontwikkelde klas vormt. Bij Marx, besluit hij, is alles
richting, zooverre het gaat om de samensluiting van het groote
proletariersleg-er. Maar over ti-vat volgen zal wanneer het proletariaat ingericht is, hierover is Marx niet meer te raadplegen en
van daaruit moet dan ook zijn werk voortgezet .Nvorden.
GOLDSCHEID,

***

In Frankrijk schijnt het socialisme de Marxistische periode
voorbij te zijn. Getuige de belangrijke studie van J. HITLER, La
demure evolution doctrinale du socialisme : le socialisme juridique in
Revue d' economie politique, Maart, Mei en Juni 1906.
Het socialisme evolueert. De uiterlijke zijde der beweging
is eene partij te worden met wettelijk uiterlijk, die de oude
omwentelingsniethoden verafschuwt. jaurês, Berth, Andler zijn
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de leiders dier beweging in Frankrijk. Bernstein is in Duitschland hun nauwste geestverwant. In de tweede helft der 19de eeuw
wilden de socialisten, begoocheld door Marx, die zelf betooverd
was door den machtschijn der economische factors, niets anders
zijn dan. economisten. Heden doet het socialisme aan rechtsstudiên, inziende dat ook de economie afhankelijk is van recht en
zeden. Tegenover de ramptheorie van Marx is Jaures' stelling :
faut observer les points de contact de la societé actuelle et
de ridee nouvelle, sinon on risque de troubler la marche des
choses au lieu de la seconder. » Het grondbegin van Jaures is :
eerbied voor de wet der evolutie. En dan stelt hij evolutie tegenover
revolutie. De nieuwe richting dringt ook het economische wat
ter zijde omylaats te gunnen aan de ideologische factors. En
men ziet in dat de tegenwoordige toestanden eerst en vooral te
veranderen zijn door verandering in de juridische verhoudingen,
in de juridische opvatting. Vandaar nood der nieuwe partij aan
eene nieuwe Declaration des droits de l'homme. Naar Menger's opvatting zouden er de economische grondwetten van zijn moeten :
recht op voile arbeidsvrucht, recht op het bestaan, recht op
arbeid. De groote moeilijkheid die het juridisch socialisme
schijnt te moeten tegenkomen is de vraag der verworven rechten : er is geen kwestie van de privaateigenaars bij algemeene
onteigening te kunnen vergoeden.Daarom beroept zich de nieuwe
richting op Lassalle, den theoretiker der onteigening zonder verg-oeding : er is geen recht voor het individu dan in zooverre de
gemeenschap het hem toestaat. En elk geslacht heeft het voile
recht zijn leven te regelen naar de noodzakelijkheden van zijn
tijd. Het verleden mag de pretentie niet hebben zich eeuwig aan
het heden op te dringen.
Schrijver schat deze wending : « un progrês serieux rêalilise par la pensee socialiste. » In zijn besluit -wijst hij er op dat
klassenstrijd nu tot het oudere socialisme moet behooren : les

formules de haine ne sont j5lus bonnes a yien.
* *
Betreffende godsdienst en socialisme bespraken wij in
onze vorige kroniek eene studie uit de Essais socialistes van
VANDERVELDE. Die studie heeft aanleiding gegeven tot een paar
artikelen van Prof. DEFOURNY in de Revue Sociale Catholique ;April
en Juni) en antwoord daarop van Vandervelde in Le Peufile.
Prof. Defourny doet er, dank zij de tegenspraak, nog duidelijker zijn betoog uitkomen : Het socialisme, volgens Vandervelde, om zijne leering zelve, valt het christendom aan in zijne
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geloofspunten van de erfzonde en van den bovennatuurlijken
oorsprong der leering. De gedachte van gelijkheid is niet overeen
te brengen met de leer der erfzonde en de christene leering is
de vrucht van een sociaal midden dat op economische ongelijkheid berust. Dus wanneer onze socialisten leeren dat de gods dienst privaatzaak is en Been betrekking met het socialisme heeft,
beg-aan ze na deze getuigenis van Vandervelde een schreeuwend
bedrog. Vandervelde heeft dit argument ad imminent nog niet
weten omverre te stooten.
Vermelden we hier nog een degelijk artikel in den XXeSidde
van 29 Juli : M. Vandervelde et le dog me du lecke originel. Naar
St Thomas (Summa theol. ra Ice q. 96 a. 3 en 4 ) wordt er in betoogd dat ook in den staat van ongeschondene natuur er sociale
ongelijkheden zouden bestaan hebben. Bevestigen dus dat volgens de katholieken de ongelijkheid een gevolg is der erfzonde,
is hun een g-eloofspunt aanwrijven dat hun vreemd is.

Als meer bijzondere punt ,, n behandelend wit ik nog een
drietal studies aanraken, die voor ons van een of ander belang
zijn.
In de Revue d'Econonzie olitique van Maart schrijft R. DALLA
VOLTA over La Bienfaisance an point de vue sociologique. Om g-oed te
zijn, volgens het evangelie van Darwin, moeten de besten in den
strijd om het leven blijven voortbestaan. Wij beletten echter ons
menschelijk geslacht zich zoo te verbeteren, daar wij de zwakken
bijstaan, de kreupelen helpen. Zoo handelend begaan wij eene
wreedheid. Inderdaad wij be-waren een zetgoed van ellende voor
de latere geslachten. Ten minste moest aan de zwakken, die we
willen bijstaan, het vader- of moederschap ontzegd worden.
Daarom vooral geene wettelijke liefdadigheid, die blind te werk
gaat. Hoe dan de belang-en van ons geslacht overeen te brengen
met onze natuurlijke neiging tot liefdadig-heid ? Door de wetenschappelijke menschlievendheid die trachten zal van onbekwamen bekwamen te maken door volgens de gevallen, arbeid of
onderricht te bezorgen, geneeskundige hulp te leenen, bestendig
toezicht te schaffen, enz.
Een boek dat ons belang moet opwekken is de studie van
P. GRATIANUS 0. M. CAP. Essai theorique et j5ratique sur la juste
relartition des ii Pots. (Ste St. Augustin 1906). De stelling des
schrijvers is : Theoriquement, lour relondre a sa nature et a sa fin,
doit avoir un caractere lersonnel et lrogressionnel. Door lersoonlijhe belasting is dus alle reeele lastheffing uitgesloten. Met
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het -woordlrogressionnel-wil schrijver beduiden dat uitgesloten zijn
1 0 ) de strenge evenredigheid, 2 0) de eindelooze voortgang op
eenzelfden voet. Schrijver verdedigt den progressionneelen vorm
waaraan de bekende namen verbonden zijn van den Hollandschen Minister Pierson, van den Engelschen economist Devas
en van P. Vermeersch. De inkomsten van 3000 fr. zouden b. v.
2 0/0 betalen, die van 3 tot 5000 fr. 2 0/0 op de eerste 3000 fr.
maar 4 0/0 op de volgende 2000 fr., enz. praktische toepassing verdedigt Pater Gratianus eene belasting met als eersten
grondslag, het kapitaal, als schattingsmiddel de verplichtende
verklaring onder waarborg van een gemengden raad. Eene
degelijke studie is het.
Einde Juli verscheen van EM. VANDERVELDE, Le Socialisme et
l'Agriculture. Coors professe en 1906 a l'Universitenouvelle de Bruxelles
(Bruxelles, Lamertin). Vandervelde bekint met het privaateigendomsrecht op den grond te verwerpen. Zal nu de gesocia.
liseerde grond samen bewerkt worden of verhuurd ? Hier staat
de school van Colins tegenover die van Marx. Een paar kapittels wijdt schrijver aan de geschiedenis der landelijke economie,
maar vergeet dat hij voor die geschiedkundige feiten bij een
Franschman is te rade gegaan. Wat hij op blz. 25 vertelt van
boerenbeweging, jacquerie enz. is niet voor Belgie. Omtrent de
vraag of de samensmeltingsvoorzegging van Marx zich hier verwezenlijkt meent hij dat de statistieken te duister zijn om te
beslissen. Verder behandelt hij de socialiseering van de landelijke nijverheidstakken en van den bodem. Schrijver besluit met
de bemerking dat landwerkman en stadswerkman dezelfde belangen hebben en dat in hun samengaan als in 1789, de overwinning, in hunne verdeeldheid als in 1848 en 187o de nederlaag
ligt van het proletariaat. Maar dat zijn al datums van politische
niet van economische beteekenis en zoo is ook het boek : de
economische gedachte is er zoowat op sleeptouw der politische.
***
Sinds onze laatste kroniek heeft de Christene sociologische
gedachte voorzeker veel ingang gevonden dank zij de sociale
weken der verlofdagen. De sociale weken van Gladbach en
Utrecht slaagden uitmuntend. Utrecht scheen nog al fel theoretisch. In Gladbach was vooral van belang de gedachtenuiting
over collectieve Arbeidscontracten, over de Socialiseering der
verbruiksartikelen in de verbruikscooperatieven enz. maar dat
alles te ontleden maakte van mijn kroniek vast een boekdeel.
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Ondertusschen bereiden de Duitsche Socialisten hun partijdag in Mannheim. De belangrijkste vraag gaat er zijn, volgens
de Sozialistische Monatshefle van September, de overeenkomst
tusschen partijpolitiek en syndikaat.
Nog op te merken, als een teeken des tijds, de rede van.
Prof. SOMBART op het Internationaal Congres der Christene vakvereenigingen te Breslau op 2I en Augustus. Spreker keurde de
christene afzonderlijke beweging goed, maar betreurde het dat
de werkliedenmacht moest verdeeld gaan en zij zich niet kon
aansluiten ter economische verbetering hunner wederzijdsche
toestanden met de sociaaldemokratische syndikaten. Die woorden gaven aanleiding tot lange artikelen in christene en socialistische bladen en tijdschriften.
FLOR. PRIMS.
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ONZE KUNST. September
1906. Dit nummer bracht het
begin van een studie van M. des
Ombiaux Over eenige Luiksche
Kunstenaars ; in dit eerste hoofdstuk wordt Luik als kunststad
geschetst, en tevens de plaats
aangewezen, die zij in de kunstgeschiedenis der Nederlande-,
inneemt. Een zeer eerlijk en
oordeelkundig geschreven stuk,
dat des te meer waarde heeft
omdat het door een Waal onderteekend werd. Een aantal kijkjes
uit Luik en omstreken, door F.
Marechal en Rassefosse geven
hierbij een passende illustratie.
— P. Haverkorn van Rijsewijk
voltooit zijn belangwekkende en
zeer gedocumenteerde studie
over Jan Porcellis, waarbij eenige zeer fraaie zeegezichtjes van
den meester zijn afgebeeld.
— October 1 906. De bevoegde
Rembrandt-kenner, Dr Jan Veth,
is in deze aflevering weer aan
het woord, ditmaal over de onlangs gehouden Rembrandt-tentoonstelling te Leiden. Talrijke
weinig bekende, voor een deel
pas ontdekte werken van den
meester zijn hierbij afgebeeld.
Verder bespreekt de Heer Paul
Larnbotte de zeer belangrijke
tentoonstelling van Vlaamsche
Meesters, die dit jaar, tot ons
aller eer, te Londen, plaats had.
Ook hier weer fraaie platen van
Memlinc, Marinus, Rubens,
Jordaens, enz.

VOLSKUNDE.

Nrs 3-4 1906.

De Maininelokker le Gent (A. De
Cock). Onderzoek over het ontstaan der sage te Gent. De verschillende vormen in de oudheid
en de middeleeuwen. Oorsprong
onzeker ; geen historisch geval,
enkel een raadselsprookje, zooals in de Joodsche, Grieksche en
Noorsche oudheid, en ook nog in
den volksmond te vinden zijn.
—Hetalwijnd
(L. Lambrechts).
Sj5reekw. en zegswijzen over de
vrouwen, de liefde en het huwelijk (A.
De Cock). — N ederl. Sprookjes en
V ertelsels (Dr G. J.Boekenoogen).
— V ander Mollenfeeste (M.Brants). •

Kroniek : a Haaroffer in gebakvorm ; b) Ol. van Minjau te Gent.
Boekbeoordeeling (A. D. C.).
GROOT NEDERLAND.Aug.
1906. Sonnetlen (L. Couperus). —
Milan van Servie (V. Loveling) :
Zij heeft dien prins gekend
denk eens — en zij ontmoette
hem bij Francois Huet te Parijs.
— Van jongere Geslachlen (Leo
Meert) : 't slot van de kranige
novelle van onzen jongen Waaslander. Tropenserie (J. Hora
Adema) : kleurige reisbeschrijving. Literatuur : daarin over
't laatste van Van Deyssel, Koster, Verwey, Borel, enz,
DE GIDS, Aug. 1906. Brieven
van Gee? (met inleiding en aanteekeningen door M. J. Hamaker).

Duitsche Klassieken en antieke Wenttuur (Vurtheim) : hoe noodzake-
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lijk de kennis is van de Grieksche
dichters om Schiller en Goethe
te verstaan. Kunstenaarsleven
(Querido) : dat wordt nu wezenlijk al te gerekt. — Philo Yudaus
Alexandrinus (Van den Berg van
Eysing-a) : een merkwaardige
studie over den Joodschen wijsgeer-theoloog.
Korte Inleiding
tot de Bataafsche Geschiedenis (H.
I. Colenbrander). Roemeensche
Volhsliederen en Balladen (Helene
Swarth).
DE XXe EEUW. Aug. 1906.

Ode aan Rembrandt, tijdzang (Jan
van Looy) : veel fraai's daarin.—

Hymne aan Rembrandt (P. H. Van
Moerkerken),naar ouderen trant,
maar schoon. — Is « Celstraf

nog langer geoorloofd en gewenscht?
(Dr A. Aletrino). — V astenavond
(Edm. Van OffeP : een wroeging
van een karnaval-slemper. —
De Aciztergrond der Evangelien, II.
(Rolland).
FEDERATION ARTISTIQUE
38. L'Impulsionnisme et sa doctrine.
(E. Baes)„ Linnig et V erstraete.
(Pierre Fanny).
— 3 9 . L'Inquietude des Esjrits
et l' Art moderne. (A. Lantoine).—

La Visite de TV agncr ei Rossini,
fin (E. Michotte).

Criterium d' Art (E.Baes).
L'art a sa mission sociale bien
separee de celle de toute industrie, de toute science. Le critére
de Fart, c'est le caractére stelerieur qui nous rapetisse. L'art
nous induit en humilite ou en
revolte.
— 41. La houille verte. (Fert).
-- 42. Question brielante. (A.Van
Rijn). Ne serait-ce pas un bienfait que d'enrayer la production
d'artistes en faveur de celle d'artisans d'art, et de ne faciliter la
carriére qu'aux seules vocations
reelles ?
— 43. Les Industries d' Art. (E.
De Taeve). — Le troisie'me Genienaire de Rembrandt.
— 44. La Ronde de Nuit de Rein-
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brandt.(Fert).— « de Rossini
a V enise. (De Balzac). — De l'In-

fluence du cadre dans les oeuvres
d'art. (R. Thorel).
— 45. La Podsie dans l' Art beige.
(E. Baes). — L'art en Allemagne.
Le progres, ici, est enorme dans
toutes les spheres. La richesse
s'est epanouie dans ce peuple
jeune, exuberant, et ringeniosite
industrielle comine le sens artistique deborde chez lui.
— 46. Le Palais de la Paix.
(Fert).
— 47. L' Art des belles epoques.
E. Baes). L'hymne a la Beattie
et i'llvnine au Progris, de Peter
Benoit. (J Bosiers).
— 48. Musique d'Orient. (Frank
Choisv). — Salon de Gand, II.
—AlfredStevns.(JulesduJardin).
— La illusique au Congres Neer-

/andais.
— 49 . La Physiologic morale du
Poete et ses conseTiences sociales.
(E. Baes), — Salon de Gand III.
— Le thi5citre en plein air de Genval.
(J. Van Cleef). — La maison de
Victor Hugo (1 Guernesey. Lantoine).
REVUE DES DEUX MONDES. 15 juillet 1906. Lettres de

Benjamin Constant ci Prosber de
Barante, r e partie, hoofdzakelijk
over Mme Recamier, de vriendin
van Chateaubriancl; -- Les der-

nieres annees de l'Emigration. —
Le successeur dzc comic d' Amway
(Ern. Daudet;. — Le charbon an
Point de vue naval (Davin). Een
oorlogsschip zal nooit over middelen genoeg kunnen beschikken
om zich van kolen te voorzien.
Hij looft de nieuwe inrichting
der Italiaansche kruisers. — La

Litterature populaire de l'extrime
Nord (Ed. Blanc), een folkloristische bijdrage over de schoone
Wassilissa. -- Les Riches de PEtat
et des administrations Privies (Georges d'Avenel) ; — Lettres icrites
du sud de l'inde (M. MaindronPondichery). L'Euvre d' A Ebert
Sorel (Rene Doumic), een pieteit20
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voile studie over den geschiedschrijver ; — Les Memoires d'un
aventurier irlandais (de Wyzewa),
over Buck Waley's Memoirs.
— I ao-Cit 1906. Monsieur et Madame Moloch (Marcel Prevost).
—LetrsdBenjamiConsta a
Prosper Merimee (1809-183o), over
Mme de Stael.die voor Napoleon.
vluchtte Europa rond. — Preparation du service recluit (Liebermann), voor dezen generaal
schuilt de kracht van 't Duitsche
leger veeleer in 't officierenkorps
clan in de getalsterkte der manschappen. — Les dernieres annies
de l'Emigration, II. La veille de 1814
(Em. Daudet). — La inaladie du
burlesque (Ferd. Brunetiêre) : die
had in de xvue eeuw twee groote
kiemen : het Spaansche gongorisme en de picareske roman. In
de Preface deCromwell eischt Hugo
weer een plaats voor 't burleske
in de kunst. — Le suffrage universel et les elections de 1906 (De WittGuizot).
-- 15 auk 1906. Monsieur et Madame Moloch, He partie (Marcel
Prevost). — Le Budget de 1897.
Trente annies de finances D
(P. Leroy-Beaulieu) : Dee Fransche financies worden ellendig
beheerd ; binnen die dertig jaar
heeft Frankrijk maar twee begrootingen zonder tekort. Madame de Charriere, d' aprés un livre
recent (A. Filon). — Lettres &rites
du sud de l'Inde (Maur.Maindron),
Viratpatnam, de vesting Vellore,
het harem van Tippou-Said, de
pagode van Civa. — Secret du vote
et representation proPortionnelle (Ch.
Benoist) : looft de stoffelijke inrichting van onze Belgische verkiezing. L'Irlande religieuse (L.
Paut=Dubois, : voor alles heeft
Ierland noodig de vrede tusschen
katholieken en protestanten. --Retour a la Poisie intiene et familiire
(R. Doumic). Une nouvelle biograPhie de Marie de Modine (de
Wyze-tva).

LA REVUE. 15 juillet 1906.
Aprês l'Emfirunt (***) ; Hoe de
Fransche financies er nu uitzien,
met die crisis in Rusland- — La
Deformation de la langue francaise
fautes de grammaire. (P. Staufer)
een jacht naar taalfouten in de
grootste schrijvers.—Les Caprices
de la Greje et la Crise viticole (G.
Bonnier). — L'Idie messianique
dansla poisiepolonaise (Ed.Schure):
namelijk in de drie groote romantische dichters van Polen :
Mickiewicz, Slowacki, Krasinski. — L'Herbe d' amour, roman.
(Drosini). — La radiotherapie a-telle fait faillite? Dr. Hericourt
antwoord.t : neen. — Le Inouyement litteraire en Italie, (Muret)
over Francesca da Rimini van
Cedario en over Antoine-Travern's Babbo Gournas. — Le
Bagne calidonien (Pozzi-Escot). —
Autour de S. M. Sisorath, roi du
Cambodge et protégé de la France'
(Jean Ajalbert).
— 1 aott 1906. Laissons les
snorts en paix (Jean Finot) ; komt
op tegen d.e jacht naar schandalen in 't leven der groote fransche
dichters en schrijvers. — Rousseau calomnie (F. Macdonald),
nu ja, maar 't blijft toch onbegonnen werk Moren wit to wasschen. — Le regime Trepoff (***),,
die moet hie; nogal -vat hooren.
Aristophane democrate (Em.
Faguet) ; — Ellen Key (Simone
Kleeberg), een kleine studie over
de bekende Zweedsche schrijfster. — Le Mouvement litteraire en
Allemagne. (Jaq. de Coussanges),
vooral over het drama.
LE CORRESPONDANT. ro
juillet. La, Reorganisation militaire
aPrés x866. Napoleon III et Niel.
(011ivier) : Pruisen namen de
krijgskunst aan, •waaraan , de
Franschen Yerzaakten ; Une
nouvelle biograPhie de Fra Angelico
(Thureau-Dangin); — Le President Castro et le Conflit francoanizuilien (de Barral-Montfer-
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rat) : Castro, die verstokte alcoholdrinker, die zonder zat te
worden een liter jen.ever per dag
verslindt, is een man van ongeevenaarde roekeloosheid in de
politiek zooveel als in al de rest.
— Amour et Dot, roman (Kilien
d'Epinoy). — Les salons litteraires
de Paris au ige siècle (V.du Bled).

Le moyen de parvenir en litterature
(P. Acker). Nu is talent niets
meer, ruchtbaarheid is alles.
— 25 juillet 1906. Notre artillerie (***). Het fransch oorlogsmaterieel is veel voortreffelijker
dan dat van andere landen, ook
van Duitschland. — Le retos du
Dimanche (N. Larne). L' Art des
V ers (Em. Fag-uet) ; — gouver-

nement du nombre en matiére financiére (Pousquiêres)
een
pleitrede voor progressif.
La jeunesse de Charles Nodier (M.
Salomon).
io aotit 1906. A profios du
Congris de Rio-Janeiro (***) De
leer van Monroe en de panamerikaansche politiek. Noord Amerika, met al zijn geschitter, is in
angst om zijn over-produktie .
—LeDucdRihsta
(H. Welschinger), weeral twat nieuws
over hem, uit de dagboeken van
zijn eenigen vertrouweling : de
Profesch-Osten ; — La Volatilisation d'un (J. Gibon) : Het
berucht millioen der congregates vervluchtigt van tusschen
de vingers der inpalmers.
—Hamesdujor:M.Rnc,
de
Fransche journalist; — V euvage
blanc (M. A. de Bovet) novelle ;

Une Enquite sur rIncome-taxe
(Raffalovisch) ; Maldonne, comedic
(A. Lichtenberger).
STIMMEN AUS MARIALAACH, Juli 1906. Seelische Hilfe
bei Nervenleiden (P. Bessmer).

Poesie des Hochamtes im Mittelalter
(P. Blume). — V erstandesbildung
(P. Meschler) : « Wat, hoe en
waarom geleerd? » Lezenswaard

299

voor studenten. — Eine geheime
töpstliche Sendung des sel. Canisius.
Nach grossenteils ungedruckten Qualm, I (P. Braunsberger) : Men
weet dat schrijver een reuzentaak aanvaardde, namelijk de
brieven van P. Canisius uit te
geven en nieuwe vorschingen te
doen naar zijn leven. Hier wordt
ons een staaltje geboden van dat
moeilijk vorschen. — Peter Roseggers Leben .7esu (P. Zimmermann) : Dit ergerniswekkend
nieuw leven van den Verlosser,
verleden jaar eerst verschenen
en reeds in 20.000 exempl. de
Duitsche wereld rondgestrooid,
wordt hier geoordeeld en gevonnist : Rosegger triibt die Sundenlosigkeit des Herrn, und er
gibt ihm eine rein menschliche
Entwicklung-... Niemand bestreitet Peter Rosegger sein Talent
auf seinem Gebiete ; aber das Leben Jesu zu erzahlen, dazu sind
religiose Unwissenheit und religiose Verworrenheit weder befahigt noch berufen. »
— Aug. Igo6. Die Kongofrage
(V. Cathrein), naar aanleiding
van La Question Congolaise door
P.Vermeersch.— Der Niedergang
einer grossen Nation, I (H. A. Krose)
— Die Theologie vomStandlunkt der
funktionellen Psychologie (J. Bessmer). — Eine geheime aJstliche

Sendung des Sel. Canisius (0.
Braunsberger). — Zwanzig Jahre
«Dichterstimmen» (A. Stockmann)
Gewone rubrieken.
DAS LITERARISCHE ECHO.
15 Juni 1 906, — Der neue BrevierUnfug (Karl Strecker) : Er is in.
Duitschland een echte BrevierUnfug. Men meent het zeer levenswijs de menschen aan te raden niet meer te lezen de groote
schrijvers zelf, maar hun gedachten in zulke Breviere te koop gesteld beknopt en verdicht. — Die
deutsche Dorjdichterinnen ( H. Bischoff),voortzetting der zaakrijke
studie, ditmaal over Hermine
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Billinger, Max Grad, M. von
Oertzen, Godswina von Berleptsch. Besprechungen van

Timm KrOgers Novellen (K. Ber
ger) ; eenige bijzonderheden
over den Holsteiner dichter ; —

—EenItali ansche, enAmerikaansche en een Noorsche brief.

Een Italiaansche, en een
West-Zwitsersche brief. — Onder
de Kurse Anzeigen, een beoordeeling van Georg Brandes' Gesammelte Schriften, en over een Duitsche biographie van Kardinaal
Newman, door Lady Charl.
Blennerhassett.

Rheinische Erzdhlungen. — Deutsch
Amerikanisches (A_ von Ende).
Ibsens's
—EchoderZitung:
dood. — Echo der Zeitschriften.

— I n Juli igo6. Zu Heinrich
Harts Tode (bijdragen van verschillende vrienden en vereerders over den dichter-criticus).—
Kiellands V ermdchtnis (K. F. Nowak) : belangrijke bijdrage over
Ibsen's landgenoot. — BesPrechungen : over een boel vertalinget uit Grieksch-klassieke schriivers. — Hartlebens Tagebuch (G.
Hermann), pas verschenen. —

Dichterische Landsmannschaften ,
over Badensche poezie- uit den
laatsten tijd. -- Echo der Zeitungen u. Zeitschriften. Een Fransche en een Engelsche brief.

—EchoderBin.
— i Oogst igo6. Giitzkow's
Leidensjahre (Van Bleuten) : uit de
pijnlijke en toch voor de kunst
zoo zegenrijke jaren van den
grooten schrijver.— Stefan George
(K. Goldschmidt) : een waardeerende bladzij over dezen ultramoderne. Goethe-Schriften (Witkomski). Platen-Forschungen
(Rud. Unger). — Echo der Zeitungen and Zeitschriften. Een
Fransche, een Engelsche, een
Russische, een Amerikaansche
en een Noorsche brief.
i5 Oogst 1906. Das Gewand
des Buches (0. Grautoff) : Het smakelooze der Duitsche banden,die
zoo ellendig uitpakten nevens
die van andere landen, schijnt
langzarnerhand wat beters te
worden. — Karl Larsen (Hanna
Hecht) : over den Deenschen
artist-g-eleerde — Besprechungen :
Fritz Lienhard als lyrisch dichter; Dramen aus CEsterreich.
Ahasver-Literatur (R. Furst) ;

Echo der Zeitungen u. Zeitschriften.

DEUTSCHE RUNDSCHAU.
Aug. igo6. Opus 23, vertellingen
(Ad.Wilbrand). Gcetesche Fernwirkungen (E. von Boj anowski) :
een der kenmerken van dien blijvenden invloed zijn de Nouvelles
conversations avec Eckermann in de
Revue Blanche verschenen.
Giosue Carducci (Annie Vivanti),
een al te schetterende lofrede
over den grooten Italiaanschen
dichter. — Eduard von Hartmann
(Reinke), ook wel wat al te dithyrambisch ; von Hartmann wordt
hier een der allergrootste geesten
van de 19e eeuw. 't Zal echter
wel waar zijn dat zijn kritisch
onderzoek over 't Darwinisme
een zeer ernstig werk is geweest.

Orientalische Stolle in der engli=
schen Literatur ( Joh. Hoops). —
Das Wesen der Toleranz (L. Stein).
Zur Geschichte des Schreibens
(M. Manitius). —lialienjund seine
Stellung in der europdischen Politik
(Fr. Paulsen).
CONTEMPORARY REVIEW
Aug. 1 906. The First six Months
(J. A. Spender) : Het werk van 't
Engelsch bestuur binnen de eerste zes maanden van 1906. Daar
is, voor de buitenlandsche betrekkingen, veel opklaring aan
den einder. Gcethe's Orientalism
(Yusuf-Ali} : 's Dichter's diepe
kennis van 't Oosten blijkt vooral
uit de nota's bij zijn Divans. —
Socialism in France (***), het parlementair tweegevecht tusschen
Jaures en Clemenceau. — The

Evolution of the Lord Prayer, .1

INHOUD VAN TIJDSCHRIETEN

(Mgr Barnes) : de vorm, bij St
Lukas te vinden, schijnt de oudste te zijn. — Culture among the
Poor (M. Loane) met de beschaving onder de Engelsche lagere
klassen is 't ellendig gesteld. —
Form and Colour (M. Phillips) :
een vergelij kende kunststudie bij
de Bijzantijnsche en Westersche
schilders . — Foreign Affaires
(Dillon).
THE DUBLIN REVIEW.
July 1906. Our Latin Bible (W.
Barry) : de geschiedenis der Vulgata ; — Some Characteristics of
Henry Sid,gwick (W. Ward) : een
studie over den wijsgeer. — Matilda of Tuscany (Llandaft) ; —
Crinagoras of Mitylene (Phillimore); Catholic social effort in France
(***), bijzonderlijk over les cercles

d' etudes — The Lyrian Christians
in India; — The Plaint of the kine
(Casartelli), een brok vertaling
uit het Avesta ; — The Condemnation of Pole Honorius (John Chapman) ; Denominationalism and the
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for continued Chinese Exclusion (G.
C. Perkins) : De coolies zijn voor
den AngelSaksikschen stam een
dreigend gevaar ; Property
Rights of Moslem Women (Batcheller) : De Musulmaansche vrouw,
al of niei gehuwd, is volkomen
vrij van over haar eigendom te
beschikken. — American Divorce
Law (W. Larremore); — Renaissance of the Alchemists (J. Coates);
— Rembrandt. Interprete of the
Twentieth Century (Griffis).
LA CIVILTA CATTOLICA.

«Sancto sanctorum»
in Roma e it suo tesoro novainente
alert°. — Donna antica et donna
nuova. - I Monti o i Banchi di
credit° tubblico tontificio.— La ()d uestione Congolese. — I « con morali»
del Lehmkuhl.
2 Juni 1906. Ii

— 16 Juni 1906. L'Obbedienza al
Papa e alla Chicsa nella dottrina di
S. Tomas°.
Ruvenzori e
Kikuju, bijzonderheden over den
berg.

Education Bill (***).
NORD AMERICAN REVIEW
Juli 1906. Henrik Ibsen ; zonder
Ibsen ware er geen Sudermann
of Hauptmann in Duitschland,
geen Echegaray in Spanje, geen
d'Annunzio in Italie,geen Pinero
in Engeland (Howells) ; Reasons

— 7 Juli 1906. Del _progress°
evolutivo nella Chiesa cattolica. —
Gli Uffizi vacabili, celebre lite
per la soppressione de Segretari
apostolici (1681). — Lourdes e

Roma. « L'Otera degli Atostoli»
di Mgr le Camus. — La democrazia
negli ordinamenti
e sociali.

tttt BOEKENNIEUWS

DAS CHRISTENTUM UND DIE EINSPRUCHE SEINER
GEGNER. Eine Apologie fiir jeden Gebildeten von Dr C.
H. VOSEN. Fiinfte Auflage, bearbeitet von SIMON WEBER.
Freiburg im Br. Herder, 1905.
Een uitmuntend werk, in Duitschland hoog gewaardeerd,
daar het in korte jaren vijf uitgaven beleefde. In de tweede uitgave bepaalde de schrijver het doel en het karakter van zijn
werk op de volgende wijze : Dit boek moet niet als eene streng
theologische Apologie ten dienste van vakgeleerden beschouwd
worden, maar ook niet als eene populaire verdediging van het
Christendom voor het yolk. De bedoeling is den ontwikkeiden
niet-theologen nuttig te zijn welke academische lessen volgen,
zonder daarom juist te vorderen dat zij gelegenheid hadden de
hoogere studien te voltooien.
Niet alleen voor den geloovige, ook voor den twijfelaar en
den ongeloovige is het boek bestemd. De schrijver wendt zich
steeds tot het koele verstand van den lezer, niet tot zijn gemoed,
want hij wil op de eerste plaats onderwijzen en overtuigen, zonder den schijn te hebben, op de bedriegelijke medewerking van
het gevoel te rekenen.
De eerlijke, nadenkende ongeloovige zal met dank een boek
ter hand nemen, dat de geloofsvragen zonder opschik noch versiering met wetenschappelijken ernst behandelt. Waarin alie
vormen van het ongeloof aan eene onpartijdige kritiek onderworpen, alle belangrijke twijfels en opwerpingen nauwkeurig
onderzocht, en de tegenoverstaande waarheden van het Christendom even vrijmoedig en onbemanteld worden ontwikkeld.
De ongeloovige zal zich niet kunnen bekiagen, dat zijne
meening met hare rddenen ontsteld, verzwakt of doodgezwegen
worden ; en evenmin zal de geloovige het recht hebben den
schrijver te verwijten met het rationalisme te heulen of te onderhandelen.
Ziehier in 't kort de inhour&van het nuttig werk :
Eerste Boek. De veronderstellingen en de grenzen van
de Apologie. — De gronden van het ongeloof. Verband tusschen godsdienst en leven (biz. 87).
2de Bock. — Stof en geest. Wezen van het materialisme.
— De waarheid van het Spiritualisme. Dd anthropologische,
zoologische, biologische op- en tegenwerpingen van het materialisme (biz. 26o).
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3 de Boek. — God en de wereld. — Gods bestaan, wezen,
eigenschappen. — De schepping der wereld. — De goddelijke
Voorzienigheid. — De onsterfelijkheid der menschelijke ziel.
(blz. 527).
Ode Boek. Waarheid en Openbaring. — De bovennatuurlijke Openbaring en de christelijke geloofsgeheimen. — Het
dogma der H. Drievuldigheid. — De geopenbaarde leer omtrent
de schepping. — De erfzonde. — De eeuwige vergelding. — De
menschwording (blz. 726).
5e Boek.
Het historisch karakter der Openbaring, — De
wonderen van Jezus.
Natuurlijk gezag van de historische
boeken van het N. Testament (blz. 915).
De lezer zal zich overtuigen dat de schrijver woord gehouden en de belofte, in de voorrede gedaan, heeft vervuld. Hij
leverde een degelijk werk, dat in deze uitgave op de hoogte der
wetenschap gebracht, geen enkele opwerping van eenig belang
tegen het christendom verwaarloost of onbeantwoord laat.
Men verwachte geene dichterlijke beschrijvingen, noch
treffende ontboezemingen, geene hevige aanvallen tegen de onkunde en kwade trouw der tegenstanders ; zeker van het bezit
der waarheid, blijft de schrijver altijd even kalm en rustig, en
beroept zich enkel op het gezond verstand. Door middel van
onafwijsbare gronden stelt hij de dwalingen en drogredenen van
het on,9,-eloof in 't voile licht.
Volgens de meening van Dr Vosen vervallen alle bezwaren
der natuurwetenschap tegen het Scheppingsbericht, wanneer
men dit bericht als het verhaal der goddelijke visioen van de
-wereldwording beschouwt. Hij verdedigt deze hypothese en
toont dat zij aan alle opwerpingen het hoofd biedt.
Nu kan men wel deze verklaring bestrijden en aan eene andere de voorkeur geven, maar niemand zal beweren dat zij de
grenzen der rechtzinnigheid te buiten gaat, of onbekwaam is de
gesteide vraag op te lossen (blz. 6o1).
Bij de behandeling der erfzonde (blz. 655) ware het wenschelijk eenige nadere inlichtingen toe te voegen, ten einde dezen
steen des aanstoots voor de ongeloovigen gemakkelijker uit den
weg te ruimen.
Het vijfde hoofdstuk (biz. 659) « Over de eeuwige vergelding » is de aandacht overwaardig. Nooit werden de moeilijkheden tegen het bestaan van eene eeuwige hel met meer kracht
en klem voorgesteld, maar tevens het antwoord op ieder bezwaar
op meer afdoende en voldingende wijze gegeven. Dit blijkt
vooral bij het onderzoek der populaire vraag « Waarom heeft
God geesten geschapen, die Hij voorziet eenmaal voor eeuwig
te moeten verdoemen? »
De conclusie is de volgende : Hoezeer de rede de noodzakelijkheid eener eeuwige straf niet met voile zekerheid uit eigene
kracht kan betoogen, moet zij echter erkennen dat het kerkelijk
dogma in voile overeenkomst met hare beginselen is.
Met vrucht zal men kennis maken met het degelijke onderzoek naar de waarheid van Jezus opstanding of verrijzenis (blz.
828). Ziehier de bestanddeelen van dit kritisch geding :
Verband der opstanding met de geheele zending van.
den Zaligmaker. — Bewijskracht van het feit voor de waarheid der Openbaring. -- Het geheele christendom met zijne
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vruchten en weldaden gedurende den loop der eeuwen rust op
dit felt. -- De verrijzenis kan als zaad van Gods zegeningen in
Opwerpingen.
de wereld niet op leugen en bedrog steunen.
Hebben de discipelen wel— Was Christus werkelijk dood ?
Werden de getuigen niet bedrogen ? -licht het lijk geroofd ?
hoed der overtuiging bij de Apostelen en eerste christenen. —
Het gedrag van den twijfelenden Thomas. — Waarom was de
verrijzenis niet openbaar? — De vermeende tegenstrijdigheden
in de berichten der Evangelien. Talrijke hypothesen der
tegenstanders.
Ten slotte vestigen wij de aandacht op het laatste kapittel :
Natuurlijk gezag der historische Boeken van het nieuwe Testament ». Hier wordt op uitmuntende wijze 1 0 de echtheid der
Evangelien, 2 0 de ongeschonden onvervalschtheid, 3 0 de geloofwaardigheid bewezen (blz. 851-913).
Men begrijpt het belang van deze vragen, welke werkelijk
grondleggend voor het bewijs van het christendom zijn. Geen
wonder dat de ongeloovigen sedert eeuwen het bolwerk der
historische waarheid bestoken. Zij schrijven te vergeefs lijvige
boeken over wereldraadsels, huldigen allerlei philosophische
stelsels,welke van heden tot morgen duren, stichten zelfs menschheidsreligies zonder geloof, Kerk, God of duivel : vliegen van een
dag gelijk al het andere.
En toch is de zaak zoo eenvoudig en duidelijk als mogelijk
voor den ernstig naar waarheid zoekenden geest. Want is men
eenmaal op geschiedkundigen weg overtuigd van het bestaan
eener goddelijke instelling, bestemd om ons de schatten der
Openbaring aan te wijzen en te verklaren, hebben wij een onfeilbaar middel en borgstelling voor iedere geloofswaarheid,
al kunnen wij niet immer hare positieve overeenkomst met onze
rede begrijpen.
Het boek heeft het groote voordeel niet alleen het negatieve
maar ook het positieve gedeelte der wetenschap den lezer aan
te bieden. Met andere woorden : de schrijver stelt zich niet te
vreden met de oplossing der op- en tegenwerpingen, hij weet ook
op eene algemeen verstaanbare wijze de geloofswaarheclen te
verklaren en in 't helderst daglicht te stellen.
Weshalve wij het boek als een rijke goudmijn en veilige
gids aan alien aanbevelen, welke zonder voorafgaande theologische studien, willen medewerken aan de verspreiding van
godsdienstkennis, de dringendste behoefte van onzen tijd.
Dat op den bodem van ieder vraagstuk op staatkundig of
economisch gebied een godsdienstig beginsel ligt, werd meer
dan eens gezegd, en telkens door de ondervinding bevestigd.
Niets is derhalve noodlottiger dan de onwetendheid in godsdienstige vragen ; deze echter, wie zal het ontkennen, is aanzienlijk, niet alleen onder het yolk, maar ook in, de zoogenaamde
ontwikkelde kringen, geroepen het yolk voor te lichten en te
leiden. Met voile recht beweren daarom helderziende mannen,
dat de verspreiding en ontwikkeling der kennis van den godsdienst, het eerste en krachtdadigste heilmiddel is om de wonden
der kranke maatschappij eenigzins te genezen.

Dr A. DUPONT.
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DU MYSTICISME AU POSITIVISME, par

JULES PACHEN.

Paris, Blond, 1906.
Wanneer men in twist valt redekavelt men nog al dikwijls,
over taken waarvan men weinig of schier niets weet. Dit geldt
zeker op philosophisch en theologisch gebied, bijzonderlijk
als onze geestvermogens de kenmerkende trekken der voornaamste stelsels, die verleden eeuw het licht g-ezien hebben,
trachten aan te stippen. Dadrom ook mag het een verheugend
verschijnsel geheeten worden, dat het bock, hier aangekondigd;
juist gemeend heeft, de schets dier groote leering-en neer te
schrijven.
Als wij het doorbladeren voelen wij 't geen er vaak te kort
schiet in de ontleding onzer gedachten, en ook welke moeilijkheden hij doorworstelen moest, hij die, in nauwkeurige gepaste woorden, een g-eschiedkundig en theologisch overzicht der
wijsgeerigheid van de xix e eeuw te toonen waagde.
Theologisch, zeg ik. In de ontluiking dier wijsgeerige gepeinzen poogt hij immers den godsdienst te boeien dien zij verbergen en, dezen \Veerleggende, bedoelt hij zoo de waarheid
van het Christendom in voile licht te doen schitteren.
In het beantwoorden aan Aug. Comte vermeldt ons de heer
Pachen dat de hulde aan de menschheid de begeerten onzer
harten niet verzadigt maar ons in Schopenhaner's pessimisme
laat nedervallen. Misschien zullen, hetgeen de schrijver l'itat
d'dme dilettante noemt, of de beschouwing van het eigen 1k met
Nietzsche's of Tolstoi's gemoedsgesteldheid, een gepaster antwoord geven op het godsdienstig raadsel? Neen, zij ook, zij
geven geene echte vrede. De theosophie zelfs is maar een
zonderling mengsel van hooge zielezuchten, ja. maar ook van
ongeloofliike begrippen, die iets of wat gemeens hebben met
de Indiesche denkbeelden.
't Is door die verschillende wegen dat de schrijver de ziel
eindelijk leidt tot de kennis van het Christendom. Hier dient
vermeld dat de heer Pachen altijd het ware dier stellingen
zal opmerken, waarom zou hij dat niet mogen doen? — en
zoo is zijne studie over het positivisme menigmaal te vergelijken met Brunetiere's werk : Sur les Chemins de la Croyance :
L'utilisation du Positivisine Edoch, kan het Christendom alleen —
de eenige ware godsdienst een berustig-end antwoord geven op
die menige bekoorlijke vragen die het levensdoel doen ontstaan.
Diegene die door het verstand Christus' leer willen handhaven zullen dit bock met veel voordeel benuttigen, lijk men
ziet, en heden bijzonderlijk, daar men nu toch zoo dikwijls
spreekt van natuurlijken en wetenschappelijken godsdienst.
Daarbij zal het werk van Jules Pachen hun onderzoek bevorderen, dewijl hij eene reeks nuttige boeken aankondigt,die de
studien altijd vergemakkelijken en aangenaam maken. ED. L.

HET LEVEN VAN ROZEKEN VAN DALEN, door

CYRIEL.
BUYSSE. - 2 deelen. — C. A. J. Van Dishoeck, Bussum.

Rozeken Van Dalen : Een blij opgaan van voile levensvreugd en jonge liefde ; bedwelmende lucht van bruiloftvieren ;
en dan den langen, tragen gang van het zware landleven ; den
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droeven lijdensweg der vrouwe, in dagelijkschen angst, uur
voor uur volgend het onverbiddelijk doodgaan van haren trouwen
levensgezel, den droevig teringlijdenden man. Een leven van
snijdende smart met aromen van liefde doorgeurd. En dan
een nieuw leven, maar een leven van bitterheid en gruwel :
onder den druk der gebeurtenissen, vernietigd door brutale
macht, heeft zij tot haar laten komen een ander man, een man
zonder liefde noch medelijden, tergend en martelend, onverbiddelijk haar voortstuwend van onverschilligheid tot afschrik, van
afschrik tot haat. Dat tweede leven gaat voorbij, en dan komen
de laatste jaren van eentonig alleen-zijn, alleen met de tijden die
heen zijn en niet meer komen kunnen, droomend, verlangend
— tot ook dat laatste voorbij is.
Zoo heeft Cyriel Buysse eene groote vrouwenziel geteekend,
een aristocratisch-fijne ziel, sterk in den strijd, door ruwheid
verbitterd en wegstervend in droevig alleen-zijn.
Krachtig heeft hij alles rondom de hoofdfiguur geconcentreerd, zijn werk knedend tot de eenheid van een enkel zielleven,
in volheid afgelijnd. Daarnevens leeft een wereld van andere
ulguren : landlieden, meestal nochtans overdreven ruw, met
groven spot somtijds, en grove scheldwoorden, en altijd met
platte Oost-Vlaandersche gewestspraak, verder eene fijne aristokratische wereld met hare weelde en hare ellenden, verwaande
en bedorven rijkemanskinderen naast kristalreine zielen.
Een schoone roman, waar reeds een meer gezonde en zuiverder lucht over hangt.
En toch, waarom voelt men nog gedurig gesproken of onuitgesproken zoo'n ziekelijk jongelings-bezig--zijn met geslachtsleven ? Het kan zoo gemakkelijk en zoo licht achterwege blijven,
zonder schade voor realisme. De waarschijnlijkheid van het
verhaal krijgt ook niet altijd haar voile recht; m.i. breekt sommig
onweer op een meer dan onvoorziene wijze los, doet het al
aardig die brave buitenman op de kosten der rijke kasteelvrouwe
naar 't Zuiden te zien reizen, en vat men niet al te wel hoe het
mogelijk wordt dat inwonen van den brutalen stalknecht bij den
zieken landman. Schoon is nochtans, zelfs in die toestanden,
heel de zielsbeschrijving der hoofdfiguur, trouw en treffend
prachtig beheerscht zij heel het werk in haar vastaaneengesloten
eenheid.
't Is geen lichte schakel meer van nevenselkander geplaatste
tooneeltjes, maar een roman-66n.
Mocht nu in 't vervolg de Vlaandersche wind nog een weinig
frisscher daarover waaieni
J. F.
ROMANS A LIRE ET ROMANS A PROSCRIRE, par Louis
BETHLEEM. Oscar Masson, Cambrai. 326 blz. Prijs : 3.5o fr.
Toen voor korten tijd de weleerw. heer L. Bethleem, onderpastoor aan de hoofdkerk te Kamerijk, zijn Romans a lire et romans a prom/ire, ditmaal merkelijk vermeerderd, weer uitgaf,
verrichtte hij een heel nuttig werk. De zaken zijn nu eenmaal
zoo : op onze dagen wordt veel gelezen, doch de lezing bestaat
meest in dagbladen en romans. Of dit nu een goede of een
slechte gewoonte is, zal niemand betwijfelen, want — la,ten wij
nog onbesproken dat de vaak onkunstige roman-verhalen alle
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hooge kunst, zooals zij zich het meest in de poezie voordoet,
verdringen — de meerderheid der romans zijn of slecht of bedenkelijk : in dit opzicht staat het zedelooze Frankrijk wellicht aan
het hoofd, waar een heele pleIade als — Zola — ontuchtige schrijvers leven en gevierd worden ; de andere landen echter ook,
Duitschland, Engeland, Italie, Rusland, zien onder hunne schrijvers de zede- en goddelooze strekking aangroeien. Er hoeft dus
vooral omzichtigheid aan den dag gelegd te worden : men moet
weten waar het vergift schuilt om niet te laat den flood-barenden
steek te bekiagen. Hoeveel jonge lui hebben er zoo hun geloof,
hun zedelijkheid, hun karaktersterkte, hun toekomst, hun leven
verbeurd ? Oversten, priesters, alien die met de opleiding der
jeugd belast zijn, en nu en clan om raad aangesproken worden,
zullen een allernuttigste huip aantreffen in dit boek, want het
behandelt niet slechts Fransche, maar ook talrijke romanschrijvers nit andere landen. Daarbij is het een belangwekkende lezingom de biographische bijzonderheden, die het overvloedig bevat.
De schrijver heeft eene zesdubbele indeeling in zijn boek.
ledere indeeling of hoofdstuk — zoo ge het noemen wilt — behelst
vooraf eenige beschouwingen of theoretische bepaling-en ; dan
volgen de opgesomde werken. In het eerste hoofdstuk heeft de
weleerw. heer Bethleem het over de romans die door de voorschriften van den index uitdrukkelijk veroordeeld werden : zoo
werden vernoemd H. de Balzac, de twee Dumas, werken van.
Miekiewicz, Victor Hugo, enz. Daarna komen de romanschrijvers, wiens werken — al of gedeeltelijk — door de natuurwet of
de christen zedeleer verboden zijn. Om slechts eenige na.men aan
te halen : Paul Adam, d'Annunzio, Jules Barbey d'Aurevilly,
Pierre Loti, Lemonnier, Puschkin e. a. Dan volgen de romans
die door volwassen, met vast oordeel beg aafde lui mogen gelezen
worden : bier staan o. a. werken aangehaald van Maurice Bari-6s,
Paul Bourget, Bulwer-Lytton, Alph. Daudet, Dostoievsky, Gogol, Gorki, Huysmans, Maeterlynck, G. Rodenbach, Sienkiewicz, Tourg-enjeff, enz. In een vierde hoofdstuk wordt er gesproken over romans die door ernstige jonge lui mogen gelezen worden : alzoo Conscience, Ferry, Feval, R. Bazin, George Eliot,
Dickens, Thackeray, e. a. ; vervolgens komen de werken die
over 't algemeen door iedereen molten gelezen worden : b. v.
Beecher Stowe, Mrs Braddon, Gerstdcker, Marlitt, S. Pellico, E.
Poe, J. Verne ; tot slotsom worden eenige kinderlezingen aanbevolen.
Omtrent woo romanschrijvers worden alzoo besproken.
Misschien is Frankrijk wat druk vertegenwoordigd ten nadeele
der andere landen, dock we moeten opmerken dat het doel van
den schrijver niet was een zuiver letterkundig werk te leveren.
maar wel een « essai de classification au point de vue moral des
principaux romans et romanciers de notre époque avec notes et
indications pratiques. » En hierin is hij voortreffelijk geslaagd.
E. M.
AUGUSTA PERUSIA rivista di topografia, arte et costume
dell' Umbria — anno I. n. Gennaio 1906.
Dit nieuw maandschrift, in-folio op prachtpapier, keurig gedrukt, versierd met beeldschoone artistieke platen, vult allerzijds
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eene leemte aan, die in de kennis van het dichterlijk Ombrie,
het lustoord van Italie, met zijnen zuiver blauwen doorschijnenden hemel, zijne weelderige natuurpracht, en zijn eeuwenouden
roemkrans van groote mannen en kunstjuweelen, gapend bleef.
Vruchtbare pogingen van menigvuldige tijdschriiten waren niet
voldoende. De aandacht op Ombrie getrokken door aantal geleerden uit alle godsdienstgezindheden, die het roemen als het
beloofde land, als het Europeesche Palestina, met Assisie, zijn
serafijnsch Jerusalem, en den Alverno,zijn Calvarieberg, eischte
het ontstaan van een tijdschrift dat uitsluitelijk voor doel had
ons in te wijden met zijne plaatskennis, gewoonten en kunstgeschiedenis door den eeuwenloop. Gelijk weleer, bij zijne verrijzenis, de Zaligmaker zijnen voetdruk achterliet op den kruin van.
den Olijfberg, zoo draagt schier iedere plaats levendig het voetspoor van den Poverello van Assisie. Ontsproten uit de crewoontens van dat land de ijzingwekkende klanken niet van het Dies irce?
En toonde Henry Thode ons in zijn : Franz von Assisi und die
anfdnge der Kunst Wet dat het veelzijdig rijk en geestdriftig dichtergevoel van Assisie's Serafijn bij machte was bezieling te storten in verscheidene kunstenaarsgeslachten? Ontloken op dien
weelderigen bodem niet de frissche Fioretti di S. Francesco en het
onvergelijkelijk Cantico sul frate sole.Augusta Perusia beantwoordt
aan dien eisch. Zijn doel is ons te doen leven in de kunstgalerijen,
de plaatsen en de gewoonten van Franciscus' geboortegrond,
door den loop zijner geschiedenis en de veranderingen aan te
stippen die hij onderging.
In een voorwoord aan den lezer zet Ciro Trabalza het doel
en de oportuniteit in helder-vloeienden schrijftrant uiteen. Het
eerste artikel — van Bacile di Castiglione — leidt ons rond in
een gedeelte der stad Perugia, it Borgo di S. Giuliana, en toont
ons de geschiedenis zijner ontwikkeling. Eene plaat schildefij
van Bonfigli — stelt de belegering van Perugia door Totila voor.
Verder de lichtprent van den H. Augustinus en den H. Joannes
deel van een schilderstuk van Perugin — met eene zielstudie
des Meesters, welks karakterbeeld, met fijne trekken, schittert in
zijn kunstgewrocht.
Het volgend artikel van Luigi Lanzi maalt de geschiedenis
van het klooster van Stroncone, gesticht in 1213, waar Franciscus zich menigmaal in terugtrok voor het gebed. Dit artikel is
opgeluisterd met een lichtprint van het klooster, een meesterlijk St Franciscus, door eenen onbekenden schilder, en een fresco
van Tiberio d'Assisi, beide kunststukken uit de kloosterkerk.
Deze studio zou wel kunnen dienen als bijdrage tot het prachtig
werk van Henry Thode : Franz von Assisi und die Anfdnge der
Kunst.
Dan eenige liefdetrillende Ombriaansche volkszangen, waar
de teedere gloedvolle ziel des typieken inboorlings warm in tintelt. Ziedaar, behalve eenige berichten en boekaankondigingen,
het prachtig maandschrift waarvan wij hoopvol de geboorte
begroeten. Deze hoop zal niet ijdel zijn zoo Augusta Perusia de
gunstige g-elegenheid der altijd belangwekkender Franciscaansche studieontwikkeling weet te baat te nemen en een groot
aandeel geeft aan Franciscus van Assisie de machtige figuur, die
Ombrie beheerscht.
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Verkrijgbaar Amtninistrazione dell' Augusta Perusia :
Unione tipografica cooperativa, Perugia. De prijs voor Italie
6.00 fr. voor 't buitenland 7.5o.
EENE BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET ANTWERPSCH DIALECT IN DE XVI e EEUW, door Dr
Overdruk uit de Leuvensche Bijdragen,
LEO GOEMANS.
Lier, Jozef Van In & Cie.
VI en jg., 2 de afl., 19o5.
Reeds vroeg-er liet de heer Inspecteur Dr Leo Goemans in
bovengemeld tijdschrift eene studie verschijnen over Sexagius'
Orthographia Ling-Belg (III e en IVe jg.), en kwam tot de slotsoin
dat de Leuvensche professor de klanken had beschreven van de
Mechelsche volkstaal op het einde der XVI e eeuw.
Ditmaal komt een ander werkje van denzelfden aard en uit
hetzelfde tijdstip ter bespreking, namelijk Gabriel Meurier's

Ii orte Instructie inhoudende de maniere om wet te prononceereu ende te
lesen Franchois, Italiaansch, Spaensch ende Nederduytsch, uitgegeven
te Antwerpen in 1555, en waarvan een exemplaar berust op de
Koninklijke Boekerij te Brussel.
Uit een korte inleiding vernemen wij, naast een klein betoog
ten gunste van Meurier's betrouwbaarheid, hoe het komt dat
deze slechts weinige klanken van het Nederduytsch heeft bepaald :
« Het was hem alleen te doen, om de Italianen in te lichten
aangaande zekere gewichtige -v-erschillen in spelling en uitspraak,
tusschen. het Brabanisch en het Italiaansch.
Daarna laat schrijver den tekst van Meurier volgen, zonder
er eenige -wijzigingen aan te brengen, om eindelijk in een 3 e deel
zijne persoonlijke aanmerkingen mede te deelen aangaande het
gegeven materiaal.
Eerst verdedigt de heer Goemans de stelling dat Meurier en
Sexagius over een verschillend dialect handelden en hiervan
vindt hij het bewijs in het dubbel felt dat ae (Ndl. lange en gerekte a) bij Meurier als ao luidt en bij Sexagius als a of aa, en
dat aey (Ndl. aai, bij den eerste door ay en bij den andere door
ae wordt weergegeven.
« Wanneer, zegt schrijver, in het weinige dat ons overgebleven is, een zoover uiteenloopend onderscheid tusschen beide
talen bevestigd staat als bij ae en bij aey, dan is in. alle ander bewijs overtollig : Meurier en Sexagius handelden over een
verschillend dialect. »
Dan volgt de stelling dat Meurier de Antwerpsche volkstaal
der XVIe eeuw beschreef. Schrijver's bewijsvoering kan men
als volgt naar zijn eigen woorden samenvatten : « Meurier schreef
voor de Italiaansche kooplui die de groote handelstad bezochten... Het Brabants bestond toen (echterl niet meer dan nu als
eene gesproken taal wier uitspraak in al de Brabantsche gewesten of dezelfde luidde, of ten minste als regel bekend stond...
Hoogstwaarschijnlijk kende (Meurier) onder de Brabantsche
dialecten alleen dat van de stad zelve, waar hij als vreemdeling
was aang-ekomen, waar hij als taalmeester doceerde en, zonder
twijfel, genoodzaakt was de taal zijner jonge Antwerpsche toehoorders als eerste voertaal aan te wenden... Voor hem was
Antwerpen de rijkste (en) de eerste der Dietsche steden. Hare
taal kon dus heel licht bij hem doorgaan voor « de dietsche taal
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Meurier drukt zich bovendien uit als iemand die het wijfelend
volksgebruik in zake van taal opmerkt, niet als een orthoepist,
voor wiens oogen een vaste vorm zweeft.
Ten slotte worden Meurier's klanken met de huidige Antwerpsche klanken vergeleken.
Slechts op vier van de elf door Meurier behandeld en
door den heer Goemans vergeleken klanken wil ik hier wijzen,
en wel op diegene waar een scherp onderscheid valt op te merken tusschen de XVIe eeuwsche uitspraak en die van heden.
y (Ndl. ij) wordt bij Meurier ei uitgesproken (alzoo wijn wein);
00 (Ndl. scherpe o) wordt tegelijkertijd d000 oe en door ue
(zooals in 't huidige Antwerpsch) weergeg-even ; de h wordt nog
aangeblazen en de sch wordt nog sh gehoord (vleesch als beach).
Naar de zienswijze van den heer Goemans zou « dit onderscheid wel niet een verschil van dialect aanduiden, maar twee
verschillende tijdvakken van een en hetzelfde dialect. »
Naar ons bescheiden oordeel zou men misschien, zonder
aan de algemeene stelling van den schrijver te kort te doen,
kennen aannemen dat het aanblazen der h (die toch al vroeg in
de meeste Zuid-Nederlandsche gewesten onuitgesproken bleef )
als deftiger werd beschouwd, evenals men, omgekeerd en naar
Meurier's eigen g-etuigenis, aer naast ader hoorde en oer naast
oeder, enz. Dat de Ndl. ij destijds in Antwerpen ei werd uitgesproken (in plaats van ad zooals thans) zal niemand te sterk
verwonderen wanneer men nagaat dat op hetzelfde tijdstip, naar
Sexagius' getuigenis, diezelfde klinker tj als ei luidde in de
E.-P. Loos.
Mechelsche volkstaal.
DE LETTERKUNDE AAN HET HOF DER DUITSCHE
OTTO'S.
Na den dood van Karel den Grooten, had het alien schijn,
alsof de geheele beschaving-, die hij met zooveel moeite had ingevoerd, weer zou verdwijnen. De eene abdij na de andere werd
een proof der Noormannen, en met deze bakermat van wetenschap en kunst verdween tegelijkertijd de beschaving meer en
meer uit de Duitsche gouwen en in de naburige landen waren de
toestanden nog bedenkelijker. Noormannen, Hongaren, Saracenen heeten de rustverstoorders, die de Muze tot zwijgen brachten ; want ook toen gold de spreuk : « Inter arma silent Musaa!
En hoe stond het met het inwendige bestuur des Rijks? Als de
geschiedschrijver Lamprecht de opmerking maakte, dat toen niet
zoo zeer spraak was van bestuur als van vestiging des rijks, zoo
geeft dit voldoende den treurigen toestand van die dagen te
kennen.
De nieuwe hertogdommen, die allengs bier en daar ontstonden , waren het gevolg van het streven der verschillende stammen
naar zelfstandigheid. Deze Duitsche stammen nu ander een centraal bestuur brengen, was de politiek van dien tijd, en in 925
was dit plan reeds tamelijk wel verwezenlijkt.
Hendrik I, die de grondslagen legde van het toekomstige
Duitsche rijk, verstond het beter dan wie ook zijner voorgangers, het rijk door gelukkige oorlogen uit te breiden en tegen
de aanvallen van buitenlandsche vorsten te beveiligen. Het
waren dan ook geen ijdele klanken, toen het zegevierend leger,
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den i5 n Maart q33, Hendrik op het slagveld onder luid gejubel
uitriep als « Keizer en Vader des vaderlands ». Door zijn beleid.
en krachtdadig optreden wist hij het rijk inwendig in zeer korten
tijd voortreffelijk te organiseeren en den band,die de verschillende
kleinere staatjes verbond vaster samen te snoeren. Wat Hendrik
begonnen had voltooide zijn opvolger. Nadat de binnenlandsche
en buitenlandsche vijanden na een moeilijken strijd overwonnen
waren, « durchflogen, zoo zegt zijn geschiedschrijver, die Blitze
der alten kultur den germanischen Urwald. » Toen eerst, toen
beschermers van kunst en wetenschap weer op den troon zaten,
ontrolde zich een geheel nieuwe wereld, waar geloof en wetenschap, godsdienst en beschaving hand aan hand gingen.
Otto « de Leeuw » had wel is waar in zijn jeug-d geen wetenschappelijke opvoeding genoten, eerst op rijperen leeftijd leerde
hij een weinig Latijn, zoodat hij met moeite een Latijnsch boek
kon lezen ; de tail der geleerden leerde hij echter nooit spreken.
Hem ter wille werd dan ook op de synode te Ingelheim (948)
het pauselijk schrijven in het Duitsch voorgelezen. Men verhaalt,
hoe eens Fulcobonus van Anjou door den koning uitgelachen
werd, omdat hij in choro S. Martini met de kannunikken het
officie zong, en hoe deze hem de volgende woorden schreef :
« Noveritis domine, quia rex illitteratus est asinus coronatus. »
Niettegenstaande dat alles was Otto een beschermer der wetenschap en zijn hof was het middelpunt van de geleerden dier
dagen.
Zoo kwam op Otto's wensch Gunzo van Navarra. een Italiaansch taalkundige naar Duitschland en de geschiedschrijver
roemt wijl hij zoo hoeken medebracht, waaronder de werken
van Plato en Aristoteles. Niet lang daarna volgde zijn landgenoot Stelhanus van Pavia, die in deze stad en in Navarra. als leermeester reeds een naam verworven had, de uitrloodiging des
konings.Hier aan het hof zou hij, zooals hij van zichzelf getuig-t,
o het verlorene trachten weer te vinden. »
Protinus amissam studui reparare sophiam
Erudiens pueros instituensque viros.
Staatkundige verwikkelingen voerden ook den geleerden
bisschop Rather van Verona, dien wij in 953 op den bisschoppelijken zetel van Luik vinden. aan Otto's hof. Deze wispelturige
monnik uit het klooster Lobbes was een man van uitgebreide
kennis. Letterkundige in merg en been, was hij voor schrijver
toch niet in de wieg gelegd. Nauwkeurigheid, de vrucht van
onvermoeide nasporingen, onpartigheid, soberheid en helderheid
van stijl, ontbreken ten eenenmale bij hem.
Een ander Italiaan, die voor Berenger moest vluchten en
geruimen tijd aan het Duitsche hof vertoefde, was Luidlrand, die
uit een aanzienlijk geslacht stamde. Zijne werken dragen een
overwegend wereldsch karakter Horatius, Vergilius, Terentius,
Ovidius, Juvenalis, Cicero zijn de schrijvers, wier uitspraken
hem meer voor den geest staan dan bijbelteksten. Naar het
voorbeeld van Bcethius smukt hij zijne geschriften gaarne op met
verzen in verscheidene metra, waarin hij groote bedrevenheid
verraadt. Op raad van den Spaanschen bisschop Recemund van
Elvira, met wien hij aan het hof van Otto kennis maakte, schreef
hij 2 jaar later (958) de geschiedenis van zijn tijd. In dit geschrift
zouden zijne vrienden of vijanden naar verdiensten beloond of
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-0-estraft en over den hekel gehaald worden. Eigenlijke orde is in
dit boek der vergelding niet te vinden en wat hij zegt, is niet
vrij van dwaling,zooals hij overigens geen vertrouwbaar zegsman
is ; men denke slechts aan zijn verhaal van Paus Johannes X en
de oudere Theodora, dat klaarblijkelijk den stempel der onwaarheid draagt. Luidprand schreef gelijk Widukind en velen van
zijn tijd naar mondelinge overleveringen ; maar in bijzonderheden
is zijn oordeel dikwijls juist, zooals hij dan ook in Otto den
Grooten tegelijk den man erkende, van wien Italie alleen
bevrijding van al zijn lijden en de herstelling van orde en tucht
kon verwachten. Uit een letterkundige veete van die dagen
weten wij, dat eens Gunzo in Sint Gallen met een spotgedicht
gehoond werd, omdat hij een Accusativus in plaats van een
Ablativus gebruikt had, waartegen de aangevallene zich in een
zeer langen en pedanten brief aan de monniken van Reichenau
rechtvaardigt.
Uit de abdij Sint Gallen stond de geleerde Ekkehard II bij
het hof hoog aangeschreven en men noemde hem in zijn klooster
dan ook den «hoveling- (palatinus). Hij was een der leermeesters
van Otto II. Deze rijkbegaafde en eergierige jongeling, die toen
hij de regeering aanvaardde, nauwelijks i8 jaar oud was, had
een voor de dagen zeer wetenschappelijke opvoeding genoten.
Hij be:ninde de wetenschap en nam ijverig deel aan de strijdvragen, waarmee de toenmalige geleerde wereld zich bezig hield.
Hrotsnit aarzelt niet, hem een tweeden Salomon te noemen.
Aan het hof van Otto II verbleef eveneens gedurende
langen tijd de monnik Gerberts. Deze had als jeudig kloosterling
de abdij Aurillac in Auvergne verlaten, om in de Spaansche
mark leermeesters te zoeken, die zijn dorst naar wetenschap
konden lesschen. Later zette hij in Reims zijne studie voort en
kwam ten slotte aan het hof van Otto II. Zijne briefwisseling
geeft ons, behalve enkele toespelingen, die voor ons onverstaanbaar zijn, een duidelijk beeld van de letterkundige beweging van
die dagen. Aan hem heeft men het eveneens te danken, dat
Richer, een monnik van Sint-Remi, die zich met een buitengewonen ijver op de studie der klassieken,wijsbegeerte en wiskunde
toelegde, de geschiedenis van Reims weer voortzette.
Nog is ons een fragment van den redetwist bewaard gebleven, dien Gerbert in 98o, in tegenwoordigheid des keizers te
Ravenna,met den beroemden Maagdeburger leeraar Otrich voerde,
dien Otto eveneens aan zijn hof geroepen had. Behalve de abt
Adse, een der lichten der toenmalige wetenschap in Frankrijk,
waren een groote menigte scholastieken daarbij tegenwoordig.
Een jaar voor den dood van den ouden Otto bezochten vader
en zoon het klooster van Sint Gallen, waar de toekomstige heerscher de kloosterbibliotheek bezichtigde. De kostbaarste boeken
nam hij daaruit mede en slechts weinige gaf hij, op Ikkehards
herhaald smeeken, later terug. De zoon moest dan den ouden
Notker, den geleerden medicus en beroemden schilder van dien
tijd, voor zijn vader voeren ; deze omhelsde hem teeder, liet hem
aan zijne zijde zitten en geleidde hem persoonlijk weer in zijne
cel terug.
Gelijk Otto II, zoo ontving ook de derde der Otto's een
degelijke wetenschappelijke opleiding. Hij toonde zoo grooten
ijver en maakte onder de leiding van den bisschop Bernard van.
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Hildesheim zulke vorderingen,dat hij door sommigen, niet zonder
overdrijving, het wonder der wereld genoemd werd (mirabilia
mundi). Greg orius richtte dezen keizerlijken jongeling-, die helaas
al te vroeg in het graf moest dalen, een gedenkteeken op, toen
hij schreef : « Het beeld van dezen vromen, naar wetenschap
dorstenden, vooral het verhevene, geestdriftigen idealist, staat in
het Pantheon van het Duitsche yolk als de Phaeton onzer geschiedenis, die aan het Tiberstrand dood neerviel, door de Wilde
sagen der middeleeuwen met bloemen bestrooid, door het
vaderland beweend, naast Karel den Grooten beg-raven en als
de schoone keizerlijke wonderknaap gevierd. »
Op Otto II volgde Hendrik II, die in Hildesheim en later
onder de leiding van bisschop Wolfgang in Regensburg een geleerde opvoeding genoot. Heeft deze worst de wetenschap niet
onmiddellijk bevorderd, zoo lijdt het toch geen twijfel, of hij
heeft door zijn welgeslaagd streven voor de rust in zijn rijk en
zijn ijver voor de hervorming der Kerk, aan de wetenschap een
tijdperk van bloei bereid.
In 54 stijve, sleepende en bombastische hexameters prijst de
abt Gerhard van Seon, de nieuwe oprichting van het bisdoin
Bamberg door den keizer, dat hij van een rijke bibliotheek
voorzag. In een treurzang over Constantinus, den scholastiek
van Luxeuil schildert Gudinus de smart des keizers : Heinricus
in Romano residens palatio et arcana sapientum comprobans
ingenio, dolet nunquam inveniri similem Constantio.
Alvorens echter van andere personen te gewagen, die de
wetenschap aan het keizerlijk hof beoefenden, willen wij hier
nog een oogenblik stilstaan bij een man, wien zonder twijfel de
eerepahn toekomt : Wij meenen den aartsbisschop Brun, den
jongsten broeder van Otto den Grooten.
Evenzeer bezield van de liefde tot de -wetenschap als van
de verh.evenheid zijner priesterl.ijke roeping, had hij zijn levee
aan den dienst der Kerk gewijd en bewees het vaderland de
grootste \veldaden, zoodat zijn levensbeschrijvers op hem het
woord van het H. Schrift kon toepassen : « Hij ging overal
weldoende rond ». Zijn eerste wetenschappelijke vorming- genoot
hij te Utrecht, waar hij onder toezicht van bisschop Balderik
was opgegroeid.
Ruotger zegt, dat er niet licht een onderwerp te vinden
is, door. Romeinen of Grieken behandeld, dat hij door zijn vlugheld van geest en onvermoeiden ijver niet had bestudeerd. Als
kanselier, aartsbisschop en aartskapelaan met het bestuur des
rijks belast, met bezigheden van allerlei aard overladen, vergat
hij de wetenschap geenszins. Na den maaltijd, als anderen een
weinig rust namen, was zijn aangenaamste bezigheid het lezen
van wetenschappelijke werken en het voeren van wijsgeerige
gesprekken.
Van onverklaarbaar nut en groot gewicht voor het rijk werd
de hofschool, waar Brun zelfs als leeraar medewerkte hij
maakte ze tot een kweekschool van voortreffelijke bisschoppen
en, zooals men weet, waren het deze vooral die tot de tijden van
Hendrik IV, met den keizer, het rijk bestuurden. Het stichten
van kerken, de vernieuwing der kerkelijke en kloosterlijke tucht,
de oprichting van scholen,nieuwe plaatsen van letterkundige ontwikkeling, dit alles is het werk van dezen waarlijk grooten man.
21
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Wij mogen, om een eenigszins volledig beeld van het wetenschappelijk streven aan het hof der Otto's te ontwerpen, de
vrouwen niet voorbijgaan, die niet minder voor den godsdienst
dan voor de wetenschap met heilige geestdrift waren bezield.
In de middeleeuwen immers muntten deze door haar godsdienstzin en wetenschappelijke vorming meer uit dan de mannen
uit den leekenstand.
De vroomheid der koninginnen Mathilde en Edith is bekend ;
over Hendriks gemalin schrijft Widukind : « Domesticos omnes
famulos et ancillas variis artibus, litteris quoque instituit ; nam et
ipsa litteras novit, quas post mortem regis lucide satis didicit. »
Op verzoek van Gerberga, de dochter van Hendrik I, vervaardigde de abt Adso een geschrift over den Antichrist.
De zwaarbeproefde, hooggeeerde Adelheid, die na den dood
van haar gemaal Lotharius (95o) met Otto in den echt trad, was
eene vrouw van buitengewoone wetenschappelijke ontwikkeling.
De kronieken uit dien tijd berichten ons — en wij weten het
overigens nit haar levensbeschrij ving, die Odilo vervaardigde —
dat Duitschland en Italié aan deze keizerin tallooze stichtingen
te danken hebben.
Niet minder wordt Theophano wegens haar zeldzame letterkundige vorming geroemd.
Een dochter van den brooder van Otto den Grooten, Hendrik van Beieren,iwas Iledwig, de schoone hertogin van Zwaben,
vier lievelingsbezigheid het was om met Ekkehard, den monnik
van Sint Gallen, de oude Latijnsche dichters te lezen.
Reeds vroeg weduvve geworden, regeerde zij boven op den
Hohentwiel met mannelijke vastheid. Toen haar zoon Burkhart
in het klooster te Sint Gallen ging, schonk zij hem bid zijn afscheid
een Horatius.
Hare zuster Gerbirg,de abdis van Gandersheim was eveneens
eene vrouw van wetenschappelijke vorming. « Zij onderrichtte
mij — schrijft Hratsnit -- in de schrijvers die zij voorheen met
de geleerdste mannen van haren tijd gelezen had. »
Niet minder bedreven in de wetenschap der heiligen dan in
de profane was de gemalin van Hendrik II, Kunigunde. Haar
levensbeschrijver deelt ons een schrijven van haar aan de kloostervrouwen van Kaufingen mede, « quam (paginam) ipsa per senam litterarum et artium aliarum distinguere auro gemmisque
sacras vestes, peritissima fait — composuit et scripsit.Hare nicht
Uto, de eerste abdis van dat klooster, had haar onderwezen en
opgevoed : scularium quoque litterarum scientia instruxerat. »
Wanneer wij deze letterkundige bedrijvigheid aan het hof
der Otto's zien, dan mogen wij met recht daaruit besluiten dat
het wetenschappelijk streven onder de regeering der Otto's, de
kiemen der Karolingsche kultuur tot rijpheid gebracht heeft en
zeer geschikt was de lente der Duitsche letterkunde in het leven

te roepen.

J. K.

HET NIEUWE HAMBURGER TEEKENONDERWIJS, ingevoerd op de volksscholen van Pruisen, door N. F. PERK.
Met voorrede van Dr J. H. GUNNING Wz. — H. Ten Brink,
1905, Meppel.
Het geldt hier het teekenonderwijs op de lagere school, niet
op vakscholen, en de voorrede van Dr Gunning legt er allen na-
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druk op dat we hier te maken hebben met een reactie tegen « de
zeer logisch in elkaar gezette, maar zijns inziens ook zeer kunstmatige en onnatuurlijke methode die in rechte lijn van Pestalozzi stamt. » Maar Pestalozzi werd bij het ontwerpen van zijn
geometrische methode « ontrouw aan zijn eigen grondbeginsel
dat alle onderwijs slechts het spoor der natuur moet volgen. »
Dr Gunning herinnert hoe de Duitschers op het spoor van Amerika een krachtige hervormingsbeweging tegen de oude leerwijze
in het Leven geroepen hebben. 0 Het teekenonderwijs moet de
leerlingen in staat stellen, » verlcondigde het groote internationaal
congres voor teekenonderwijs te Bern, in 1905, « de natuur en de
voorwerpen en voorvallen in de natuur en in him oingc wing naar
vorm en kleur waar to nemen en het waargenomene eenvoudig
en duidelijk \veer te geven. Het nit hot hoofd teekenen moet
den grondslag en in alle stadien een organiseh bestanddeel van
het teekenonderwijs uitmaken. » Of het niet te ver gaan is to beweren dat het teekenen uit het hoofd de grondslag van het teekenonderwijs hoeft te zijn, daar wil Dr Gunning vooralsnog eon
vraagteeken bij geplaats hebben. -- En nit zijrt voorrede leeren
we verder hoe ook in Holland Ineuwe beweghig a,inhangers
gewonnen heeft, in de onderwijzerswereld.
Hoe gaat het kind vanzelf to work bij zijn cerste krabbelingen? en hoe moet dit de onderwijzers de icermethode aanwijzen,
bij de teekenles voor kindercn? Dit \vordt in het werlje van den
peer Perk zeer bevattelijk uiteenozet, en daarbij Licht hij ons
over tie meeningen door de ontwerpers der nieuwe methode in
het aanvankelijk teekenonderwijs verdedi gd, in. Amerika, Engeland en Duitschland. Belangrijk is de m.ededeeling van het leerplan in 19°3 door de Hamburger schoolsvnode voorgesteld
eerst het handteekenen, later cersi het lijnteekenen (voor jongensscholen in verband met de geometries. -NATe aarzelen niet de
kennismaking dringend aan te bevel en, en zoo bevattelijh wee',
de schrijver zijn denkbeelden uiteen to action, waar llij handelt
over het teekenen nit het hoofd, als eerste trap, over vrij-armoefeningen om de leerlini_Ten eerie waste hand te been krijgen,
over de penseeloefeningen, het teekenen naar vlakkenvormen,
het schatten van licht en schaduwtinten, het \vaarnemen van
perspectivische verschijnselen, de sehetsoefeningen, het teeke
nen met den mensch als leveed middelpunt. Leerplannen, inlichtingen over leermiddelen en materialen, eon uitgebreide lijst
van de hoofdwerken over het teekenonderwijs, aismede een heel
stel modellen van motieven en voorbeelden voor de vrij-armoefeningen, de penseeloefeningen. het treffen van de schaduwtinten, het kleuren volledigen het werkje. Nog eons, de teekenles, good opgevat, kan niet alleen tot een der aantrekkelijkste
van het programme worden gemaakt, maar ook tot een van de
allernuttigste, thans is nog het een nog het andere waar met
de gebruikelijke methoden van nu! -- en het is wet plicht voor
de onderwijzers zich in to lichten over de verbeteringen die
kunnen ingevoerd worden, de ondervinding van andere landen
waar ze ons in dit opzicht vooruit zijn zichzelven te nutte te
K. T.
maken.
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Bij G. Mosmans Sr, te V enloo, verschenen :

DE VERDWENEN KRIJGSGEVANGENE, naar het Duitsch
van K. TANERA, door Fr. M. Bonaventura, met 16 pl. 3o5 blz.
OM EEN MILLIOEN, naar het Duitsch van K. TANERA, door
Fr. M. Bonaventura, met T5 pl. 262 blz.
DE WOLKEN IN. Lotgevallen van een jonge luchtschipper in
Europa en Amerika, door K. TANERA, Uit het Duitsch door
J. H. Peters, 8 pl. 171 blz.

ONDER DE WORGERS, door E.

H. 7. Bartels, 8 pl. 147 blz.

SALGARI, Vertaling van

DE STRIJD OM DEN KOHINOOR, naar het Duitsch van
173 blz.
E. SALGARI. Vertaling door H. .7. Bartels, 8
Vijf prijsboeken waarover de hoofden der scholen en de
schooljongens zullen tevreden zijn, boeken die zullen gelezen
worden en iets zullen leeren. Ook het uiterlijke : de kartoneering,
de druk en 't papier zijn wel verzorgd, de platen echter minder.
In De V erdwenen Krijgsgevangene gaat een Duitsche jongen
op zoek naar zijn vader, tijdens den Fransch-Duitschen oorlog
als krijgsgevangene naar Algiers overgebracht. 't Is een middel
om kennis te maken met Noord Afrika. In Om een Millioen doet
de lezer de Nijlreis mee en komt terug lands 't Heilig Land. —
De jongste gegevens der luchtscheepvaart worden in boeienden,
in seer bevattelijken vorm weergegeven in De Wolken in. — De
twee levendige verhalen van Salgari spelen in Indie.
Eene bemerking : Als prijzen krijgen onze Vlaarnsche jongens veel vertalingen van Fransche boeken, natuurlijk vol
Franschen geest en ophemeling van Frankrijk. Het sal hun
vreemd voorkomen dat in de boeken van Tanera Duitschland en
de Duitschers opgehemeld worden. Zoo iets zijn onze jongens
niet gewoon. Reden te meer waarom we die boeken aanbevel.en.
J. V.

Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen :
ONS LICHAAM EN ONZE GEZONDHEID. Leerboekje over
de samensteiling- en de werking- van het menschelijk lichaam,
de beginselen der gezondheidleer en de eerste hulp bij ongelukken, door Dr T. BRUINSMA. 2 e herziene druk. Pr. fl. 0.40.
Even welkom als 't vorige is ons dit werkje van Dr Bruinsma,
en evenveel aanbeveling verdient het bij ieder. De oude raad :
(( Ken u zelven » komt zoo goed aan gezonden als aan zieken te
pas. En die kennis geeft Dr Bruinsma : klaar en kort, degelijk
L. P.
en duidelijk en ... spotgoekoop.
BEKNOPTE BESPREKING DER METHODE BOUWMEESTER-BERENDSEN.
Met aandrang werd kennismaking met deze nieuwe leer- en
leesmethode vroeger in Dietsche TV arande de onderwijzers aanbevolen. Deze brochuur van 16 blz. brengt eene schets van behan-
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deling dier leer- en leesmethode, voor schoolvergaderingen en
dergelijke gelegenheden, en sluit met een reeks uittreksels uit de
vele gunstige beoordeelingen die het werk te beurt vielen. P. T.
HET ZUIVER SCHRIJVEN DER WERKWOORDELIJKE
VORMEN, door M. B. HOOGEVEEN. (fl. o.25.)
BUITEN NEDERLAND, een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen, door R. Bos.
3 e druk. (fl. 0.25.)
VAN HIER EN DAAR. Aardrijkskundig leerboekje voor het
lager en meer uitgebreid lager onderwijs, door F. DEELSTRA.
2e druk.
DE MOEDERTAAL. Een leesboek met taaloefeningen, door
H. DE RAAF en J. G. ZIJLSTRA. 7 e deeltje, 5 e druk. (IL o.3o.)
EEN KLAVERBLAD. Leeslesjes met platen voor kleinen, door
H. DE RAAF en B. BAAS, 3° deeltje, S e druk.
0.25.)
UIT DEN KINDERKRING, door R. BoosmAN en R. Bos. Met
teekeningen van F. ENGEL. 4 deeltjes
0.30 elk.)
Het zuiver schrijven van de werkwoordelijke vormen, op
bet gehoor af, levert vele moeilijkheden op, dat ondervindt elk
onderwijzer, en we hebben er alien zelf last genoeg mee gehad,
maar hebben dat (jammer voor onze eigen kleuters meestal vergeten... De goedgeschikte trapsgewijze oefeningen, in het boekje
van den beer Hoogeveen, verdienen dat de onderwijzers er
Dennis van nemen, en het ten minste voor zichzelf aanschaffen,
ten efnde van een degelijk hulpmiddel bij hun onderwijs niet
verstoken te blijven.
Builen Nederland en Van Flier en Dear brengen in een beknopten en helderen vorm de leerstof bijeen van het aardrijkskundig onderwijs in de lagere school, en ofschoon de speciale
aardrijkskunde van Belgie er niet zoo uitvoerig behandeld wordt
als dat in onze scholen noodig is, zoude er, mits aanvulling op
dat punt door den onderwijzer, voorzeker met goed gevolg kun nen partij nit getrokken ook in Vlaamsche scholen kunnen gebruikt wordcn.Buiten Nederland bevat na elk hoofdstuk oefeningen
op de blinde wereldkaart, in den vorm van vragen, en sluit de
behandeling van Nederland uit, waarvoor een afzonderlijk
deeltje « Onze Provincien bestaat. In Van Hier en Dear beslaat
de geographic van Nederland en bezittingen de eerste 38 bladzijden, het boekje zelf telt er 94.
Het zevende deeltje van De illoederteal, met zijne vele lieve
prentjes, biedt een keuze van leerstof vol afwisseling, elk leesstukje gevolgd door een stel oefeningen op de spraakleer en de
woordbeteekenis. V oor eenigszins gevorderde leerlingen. —
Het derde deeltje van Een Kleverblad, ook met prentjes, is voor
kinderen die nog in den stadium van bet spellen zijn : menig
stukje uiterst geschikt tot van buiten leeren. — \Vat de vier
deeltjes Uit den Kinderkring betreft, nemen we nit het voorbericht de volgende toelichting over : « Het is een serie leerboekjes
voor de laatste vier leerjaren. De titel zegt waaraan de stof
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ontleend is. De inhoud der lessen ligt geheel binnen de bevatting
der kinderen, en de vorm is zoodanig, dat de verklaring niet te
veel tijd eischt. Versjes bevorderen niet altijd den natuurlijken leestoon, en om die reden is er maar weinig gebruik van
gemaakt. De vele naief opg-evatte teekeningen zullen bijdragen
om de kinderen van hun leesboekjes te doen houden. Tic twijfel
niet of die kinderlijke belangstelling zal het beste bewijs leveren
K. L.
dat de schrijvers in hun doel geslaagd zijn.
J. N. VALKHOFF 'S First English Reading-Book (loth Edition,
f. o,6o) is een boekje voor beginnelingen. Het bevat benevens
de 32 eerste bladzijden, uitsluitend als leeslessen dienende, 25
stukjes waaronder verhalen, anecdoten en fabels elkander afwisselend opvolgen. Op vele plaatsen staat de uitspraak der
moeilijke woorden aangeduid. De vertaling van onbekende
woorden wordt opgegeven om de lectuur gemakkelijk te maken
voor de leerlingen, die aldus niet voortdurend naar het woordenboek hoeven te grijpen. leder stuk is ook vergezeld door
vragen als toepassing op de regels van de spraakkunst.

The English-Reader (7 th Edition, f. 0,90) bevat moeilijkere en
langere stukken die zijn : « tales, narratives, historical pieces,
fables, etc. selected from the best authors and periodicals ». Het
werk bevat drie deelen en de verscheidenheid van de stof heeft
voor gevolg dat het werk eene zeer aantrekkelijke lectuur aanbiedt. Buiten de vertaling of de uitspraak van eenige woorden
heeft de schrijver eenige vragen bij ieder leesstuk gevoegd,
waardoor het de leerlingen mogelijk wordt zich te vergewissen
of ze den zin wel gevat hebben. Wat de keus der leesstukken
betreft, hadden we graag wat meer uittreksels over Engelsche
geschiedenis en Engelsche toestanden gehad en de historische
verhalen over de Fransche of oude geschiedenis zien wegvallen.
Onder den titel The Traveller's Companion (2e druk, f. o.8o
geeft V. een Engelsch-Nederlandschen Sprachfiihrer, die zeker
dienstig kan wezen voor 't zelfonderricht, en bepaaldelijk voor
degenen die, Engelsch reeds kennende, eene reis naar Engeland
willen ondernemen. Voor schoolgebruik komt het dus minder
gepast voor.
Het eerste stukje uit eene reeks van drie van V. 's V olledige
(12e druk, f. o. go) bevat : I° de voornaamste regels van de spraakkunst en 2° oefeningen in den vorm
van vertalingen uit het Engelsch in 't Nederlandsch en omgekeerd. Hier worden de regels uitsluitend in 't Nederlandsch
opgegeven, hetgeen niet strookt met onze algemeen in zwang
zijnde rechtstreeksche methode. De woorden en uitdrukkingen
zijn aan het dagelijksch leven ontleend men kan zich echter
afvragen of volzinnen zooals : wat heeft de vriend van den
Franschman gelezen? Hij heeft eenen kleinen brief van den
Duitschen kleermaker gelezen. — Is Frankrijk niet het vaderland
der Franschen? — De Fransche luitenant heeft 20 handschoenen
en 38 kousen. — Leer uwe lessen en wasch uwe handen. — enz.
wel noodzakelijk moeten geacht worden als oefeningen ter

leercursus der Engelsche taal
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vertaling. In de opstellen, zegt de schrijver zelf, heerscht eene
geleidelijke opklimming, van het eenvoudige en gemakkelijke
tot het meer samengestelde en moeilijke. » Dat is heel waar en
zulks is, naar onze meening, ook de beste hoedanigheid van het
boek.
JUL. K.

INGEZONDEN BOEKEN TER BESPREKING :
LES BIENHEUREUSES CARMELITES DE COMPIEGNE, martyres, par
Geoflroy de Grandmaison. Paris, Bloud, i fr.
LES SOURCES DE LA PIETE, A. Largent. Paris, Bloud. 1.5o fr.
L 'EPOUSE PARFAITE, Fray Luis de Leon. Premiere version fran-

caise, introduction et notes par Jane Dieulafoy. Paris, Bloud,
3 fr.
DES PRINCIPES OU ESSAI SUR LE PROBLEME DES DESTTNEES DE L'HOMME,

par G. Fremont, Doctenr en Theologie. Tome VII De la divinite de Ye:sus-Christ. — De l'instilution de l'Eglise par le Christ hamime. Paris, aloud, 5 fr.
Uit de verzameling Science et Religion (Paris, B1011d)
LE CLERGE RURAL SOUS L ' ANCIEN REGIME, par J. Ageorges. Epi-

logue : Le role social du curd de cainhagne 0 la fin die X VIIIe sidcle,
par Georges Goyau.
CE QUE FUT LA (( CABALS DES DEVOTS )), par Yves de la Briere.
LE CONCILE DE TRENTE ET LA REFORME DU CLERGE CATHOLIQUE AU
I6 e SIECLE, par Paul Deslandres, archiviste-paleographe.
COMMENT RENOVER L ' ART CHRETIEN. Caracteres de l'art chretien•

Causes de sa degenerescence et moyen de le relever, par
Alph. Germain, laureat de 1_'Academie Francaise.
130SSUET, PENSEES CHRETIENNES ET MORALES, edition nouvelle, re-

vue sur les meilleurs textes, avec une introduction et des notes,
par M. Victor Giraud, professeur a l'Universite de Fribourg
(Suisse).
BONIFACE VIII ET LE PREMIER CONFLIT ENTRE LA FRANCE ET LE SAINT

SIEGE, par P. Graziani.
LE CHRISTIANISME EN HONGRIE, par Emile Horn.
ORGANISATION RELIGIEUSE DE LA HONGRIE, par Emile Horn.
EPICURE ET L' EPICURISME, par H. Lengrand, professeur de phi-

losophie.
PROTESTANTE : LES VICTIMES DE CALVIN, par J.
Rouquette.
L' INQUISITION PROTESTANTE : LES SAINT-BARTHELEMY CALVINISTES,

par J. Rouquette.

41.41.41.tt.tt OMROEPER t*Attikt.

DE OMZENDBRIEF van hunne Hoogwaardigheden de
Bisschoppen aangaande 't Vlaamsch in de vrije middelbare gestichten is verschenen.
De gewetensvolle toepassing van de daarin aangeduide
maatregelen zou ontegensprekelijk veel verbetering brengen.
Maar de grondregels waarop dat alles steunt zijn even ontegensprekelijk valsch. Men meent bier immer nog onze taal genoeg eer te gunnen, met ze, zelfs in Belgie, tegenover de Fransche te plaatsen als een borelingske tegenover een reus.
Nu, over de zaak een uitvoerige beschouwing in 't volgend
Warande-nummer.
HUGO-VERRIEST-FONDS. Inteekeningen op 1 Oct. 1906 :
Mej. M.. E. Belpaire .
Mej. L. Duykers . .
Hoogl. J. Helleputte .
Hoogl. L. Scharpe .
Hoogl. E. Vliebergh .
Hoogl. Frateur . .
E. H. Cuppens . .
H. Karsseleers .
E. H. Jagueneau . .
E. H. Luytgaerens .

a

5.— E. H. Jan Bernaerts . . 5.—
5. --- Dr Laporta ..... 5.—
5.— Dr Jul. Persyn . . . . 5.—
5.— E. H. Hoogl. J. De Cock 5.—
5•—
5.— Fr. Van Cauwelaert .
5.—
5.— Dr Jul. Kleyntjens.
5.5.— Pastoor Cleynhens
5.— Notaris Persyn . .
5.5.— E. H. J. De Voght.
5.
5.— Joris Delaere. .
2.

Ontvangen door Onze Tijd :
M. Adolf van Wint . . 5.—
De inteekenlijst blijft open in Dietsche W arande Belfort.
Bijdragen te sturen naar juF, M. E. BELPAIRE, Markgravenlei, 188,

Antwert en .

.1*

• 4g- *-
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Nog immer wordt er gestreden en getwist over het gewichtig vraagstuk van de vervlaamsching van ons onderwijs
en denkelijk zal deze toestand niet spoedig veranderen.
In een berucht geworden schrijven heeft de Dietscke
T/Varande de discussie zoeken te voeren op een nieuw gebied.
Hare lezers zullen wel verwachten dat wij thans ook onze
meening zeggen. Wij zullen het doen met onze gewone
openhartigheid.
En vooreerst eene hoofdvraag : Heeft de brief van
Hunne Hoogweerdigheden de Bisschoppen beantwoord
aan de door ons gekoesterde hoop ? Ik aarzel niet te antwoorden : neen! — In de toepassing wellicht, maar in de
beginselen, volstrekt niet.
Kiesch is het kritiek te oefenen op een document
dat uitgaat van zulk hoogverheven gezag, maar juist de verheven stand onzer geestelijke overheid vergt dat wij haar
de waarheid niet sparen.
En uit twee oogpunten moet men de beschouwingen
verwerpen voorkomend in den herderlijken brief : van 't
pmdagogisch standpunt en van 't standpunt uit der vaderlandsliefde.
Nooit of nooit zal wie ook ons kunnen wijsmaken dat
de ontwikkeling van den geest niet moet geschieden in de
natuurlijke taal : deze die van zelf uit de diepten der den.kende ziel opwelt, de spiegel onzer gedachten, de best-gekende, de moedertaal. Tegen zulk eene levenswet kunnen
geen voordeelen, welke ook, van internationalism of wereldcultuur opwegen.
Wat zal het een verstand baten in aanraking te komen
met de breedste wetenschap, het hoogste geestesverkeer, zoo
22
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het in de eigen ontluiking werd belemmerd en geknakt ?
Mag zulke geweldige handelwijze niet vergeleken worden
bij geestelijke vermoording ?
Niet minder krachtig is de bewijsvoering der nationaliteit.Geestelijke overhand is niet alles in het maatschappelijk
leven. Wat al andere factors komen hier in aanmerking !
Al wat den mensch mensch maakt : de heiligste, diepste
ontroeringen van geestdrift en geloof, alle vroege herinneringen der opengaande kinderziel, de beheersching van het
vleesch door den geest, van het vijandig lot door den taaien
wil, de eerste verrukking der kunstontsluiering, al het geheime bangen en verlangen, trachten en wachten van 't
menschelijk gemoed... En onder, achter dit persoonlijke,
gansch het erfdeel der vroegere wederwaardigheden, de
lotgevallen, de kampen en rampen van ontslapen geslachten.
Dat is het gezamenlijke leven, niet een deel daarvan. Dat is
het voile, rijpe, warme gemoedsleven, dat zingt en klinkt,
dat leeft en beeft, dat juicht en zucht enkel in de moeder taal : de taal van 't vaderland. Wat voor den krijgsman
op het slagveld het vaandel is — dat iets waarvoor hij zich
laat slachten en in stukken hakken dat is voor een yolk
zijn taal : het symbool zijner liefde!
Als ergens, in een afgelegen school, op de uiterste
grenzen van 't Duitsche rijk, een kind zich laat martelen en
geeselen, liever dan op de Poolsche lippen de onzuivere
klanken te laten zweven van een vreemd gebed, dan gaat er
over gansch het warm-voelend Europa een kreet van verontwaardiging, eene rifling van bewondering en geestdriftig
benijden. Waarheen gaat die bewondering ? Naar intellectueele oppermacht ? — Neen, maar naar eene zielegrootschheid die alle geestesverfijning beschaamt.
Ver boven de cultuur van 't verstand is de zedelijke
grootheid verheven.
Al de eeuwen door, was ons yolk door doze grootheid
groot.Was er ooit een aan meer wisselvalligheden onderworpen, een dat bogen mocht op zuiverder glorieglans ? Hard
is onze bodem geworden onder 't getrappel der vreemde
overweldigersbenden maar het bloed dat zoo vrij en mild
nit de aders der grondverdedigers gutste, maakte hem weer
warm en week. Taai moet ook onze stam zijn, om te midden
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zooveel wederwaardigheden, zooveel wisselvalligheden,
onaangeroerd te blijven staan in de oorspronkelijke ongedeerdheid. Ja, zuiver is onze historische roem, en
heldhaftig mogen wel de kampen heeten, gestreden, niet
alleen voor vrijheid en vaderland, maar wat harder is, ten
koste van dit vaderlandsch gevoel, het heiligste en diepste
in ons menschelijk gemoed. Want, waar 't gewetensplicht
gold, waar de hoogste belangen der ziel, die van godsdienst
en geloof, hun eischen stelden, daar aarzelden onze voorouders niet.
Ik ken niets tragischer dan de lotgevallen der Vlamingen in de zoo beroerde tijden der XVI e eeuw. Zij stonden
tusschen hun God en hun land, tusschen hun geloof en
hunne vrijheid. En vrijheid en vaderland gaven zij ten beste
voor de hoogere eischen van 't geweten.
Tegelijk mochten zij vaarwel zeggen aan alle geestelijke
overwegendheid.
Terwij1 de Hollanders, afgezonderd in hun op-zichzelf-staan, gestaald door hun reuzenstrijd tegen Spanje,
zich op alle wijzen stoffelijke en geestelijke ontwikkelden en hun rang veroverden onder de machtige mogendheden, sluimerde Belgie eene eeuwenlange dommeling
in, verwijderd van de omspoelende stroomingen, achteruitblijvend in den algemeenen beschavingsgang.
Van dan of ook was het Vlaamsch tot gewesttaal vervallen enkel door het yolk, door onontwikkelden was 't nog
gesproken. Maar deze taal, hoe achterlijk en vernederd ook,
was de taal van een yolk dat zijn geloof ongeschonden,
zijne zeden rein had behouden. Gansch een erfdeel van
zielegrootheid lag ongedeerd. En toen de ontwaking
kwam, toen geest en gemoed, toen geloof en vrijheid den
vredezoen mochten wisselen, was de rijke, warme grond
daar, waarop de heerlijkste bloernen van kunst en wetenschap konden ontluiken, de sappigste vruchten groeien van
echte wereldcultuur.
Mocht men niet verwachten dat de eersten om al de
opofferingen te erkennen door het Vlaamsche yolk gebracht
op het altaar der geloofsovertuiging, de geestelijke overheid
zou zijn ? Maakte de erkentelijkheid zelve dat niet ten plichte ?
Toen voor een tweede maal de Belgen gesteld werden
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v6Or den keus tusschen geloofsreinheid en nationaal zelfbestaan, ten tijde der Hollandsche dwingelandij, getuigde
de Fransche prelaat op den bisschoppelijken stoel van Gent
gezeten, Mgr de Broglie « Het gezondste deel van mijn
bisdom is dat waar ik niet verstaan word. n Zegt dit woord
niet alles over de erfelijke getrou'wheid van 't Vlaamsche
y olk, van de Vlaamsche taal aan 't godsdienstig ideaal ? En
heeft zulk een yolk niet verdiend zijne geestelijke beheerschers ook als aanvoerders aan zijne spits te zien, waar het
geldt de rechten te veroveren eener te lang miskende nationaliteit?
VOOr eenige weken scheen een koesterende zon te
willen oprijzen. Onze harten begonnen dankbaar te kloppen
heel ons gemoed ging open om de belofte te verwelkomen
eener eindelijke verzoening tusschen geloofsrecht en stambesef. De twee idealen die onafscheidbaar leven in 't diepst
van ieder rechtschapen gemoed, smolten samen tot een en
lachten onze ontroerde blikken tegen.
Sedert het verschijnen van den omzendbrief is er veel
veranderd... En toch nog hopen wij !
Want uit het kwade groeit niet altijd het kwade. En uit
de averechtsche beginselen verkondigd in dien brief, komen
schikkingen te voorschijn, waarmee de Vlamingen zijn
ze wijs hun voordeel kunnen doen.
Aan een ip dagogisch meer ervaren pen de taak in ditzelfde nummer dit te betoogen.
Voor ons, hij moest ons van het hart, de kreet dat het
Vlaamsche yolk niet mag worden versmacht in zijirct eigen,
dierbaar bloed, door om 't even -wie !
Wij hebben geroepen als 't pijn doet mag men het
uitschreeuwen, is 't niet ?...
Maar, nu de bedaring komt, moeten we toch bekennen
dat de practische maatregelen, door de Bisschoppen genomen,
ons meer vertrouwen inboezemen dan de bemoeiing van den
Staat.
We weten alien wat het parletnentaire stelsel en de kozijntjes-politiek in Europa hebben gemaakt van een « wet »,
van 't woord en van de zaak. En is 't niet bespottelijk een
taal te willen redden door zoo'n « wet » ? Gij alien die iets
afweet van de wereldgeschiedenis, antwoordt, als 't u belieft.
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En gij alien die iets kent van uw vaderlandsche geschiedenis
uit de laatste vijftig jaar, zegt me of een Vlaamsche « wet »
ooit heeft gediend tot iets anders dan om met Naar doodgeboren tekst de leege kartons te vullen van 't Ministerie ?
1k blijf dus vertrouwen dat de Vlamingen meer zullen
winnen met de openbare meening in te lichten, en met de
ouders onzer kindeKen, zoowel als onze geestelijke overheid,
te doen komen tot beter besef van den toestand.
De omzendbrief heeft veel verbeurd,maar niet verijdeld
de hoop dat een zoo edele en schrandere geest, bezield met
zoo'n verheven inzichten, als onze eerste opperherder, door
nauwer aanraking met het Vlaamsche yolk tot beter begrijpen zal komen...
M. E.

9 October 1906.
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De Vlaamseke Beweging betracht voor den Vlaming
rechtsherstelling in zijn eigen vaderland. Dat die noodig is,
betwist geen redelijk mensch meer. En nochtans lijdt het
last en moeite, om op de baan van die rechtsherstelling 'nen
stap vooruit te geraken. Allerhande vooroordeelen rijzen er
tegen op, en deze zijn uit Nunn en aard, om de woorden van
HH.Hoogw. de Bisschoppen te gebruiken, « anti-christelijk,
anti-sociaal en anti-nationaal ».
De grondreden er van ligt in de onbezonnen opvoeding
en het bekrompen onderwijs, waar men onze jeugd sedert
jaren en jaren mee opleidde.
Wel was de wet van den 15 n Juni 1883 een eerste
bijlhouw om het kwaad uit te roeien. Maar de vrije gestichten vielen onder haar bereik niet. Dat daar verbetering
mogelijk en noodig was, zal niemand loochenen... Doch als
axioma verkondigen, dat over 't algerneen het vrij onderwijs
bij 't officieele ten achter staat, is te verre grijpen. Waar
haalt men grondige bewijzen daartoe ?
Zie, roept men, wat al begaafde jonge lui, sprekers en
schrijvers, wat al « flaminganten », meer dan ergens, uit het
officieel onderwijs voortkomen ! — Ei ! die dat van hooren
zeggen oplaadt, draagt gewoonlijk leugens mee. Zeker zijn
er begaafde jongelingen uit de staatsgestichten voortkomstig,
en 't ware ellendig met deze gesteld, zoo men dit niet mocht
getuigen. Maar overvleugelen die baasj es dan lijk arenden
onze katholieke jeugd ? En zijn zij wel zoo talrijk ? —oaf
groeien er uit onze jeugd geen flinke sprekers en schrijvers
op? En staan dan onze talrijke begaafde jonge priesters,
vlijtige werkers op godsdienstig en maatschappelijk gebied,
heel en al buiten tel? — Is echter onze katholieke jonkheid
wel zoo luidruchtig en zoo groot in de wapens niet als sommige
« verstandige » lieden, och ! 'k en weet niet of veel-wind

DE TOESTAND

327

altijd veel te males heeft... Het stoot me kwetsend tegen de
borst, dit verwijt van minderheid nog op dit oogenblik te
hooren uitkramen. Dubbel kwetsend pijnigt me dat, wan.neer ik dat verkroppen moet vanwege personen, die den
vinger in 't zand maar te steken hebben om te rieken waar
zij zijn en van waar zij komen. Verstaat ge mij? Het schijnt
overigens zoo wat mode geworden, dat eenige « politiseerders », waar zij v6Or het publiek op de koord dansen, aan
het katholiek onderwijs aanwrijven -vat zij veeleer aan 'n
verfranschte opvoeding ten huize dienden te verwijten. Daar
zijn er zelfs die de spreuk. vergeten : Tongens, eer ge een
ander besmet, op u zelven gelet !... Hunne kinderen hooren
binnenshuis kwalijk een woord Nederlandsch tenzij van
meld of knecht. Ter schole staan die « vlamingkens »
natuurlijk tegen de makkers achteruit : vandaar allerlei ongemakken voor onderwijs, voor 1eeraar en leerling — en
ten slotte der rekening, op lateren leeftijd, als papa en zijne
zoontjes door nood gedwongen voelen, dat zij de volkstaal
niet machtig genoeg zijn, o dan ! maledictie over het vrij
onderwijs, omdat de kennis der taal hun niet gebraden in
den mond vloog ! Zij verzwijgen, hoe zij, zonen, noodzakelijk de slachtoffers van eenen toestand zijn, waar de huiselijke opvoeding de grootste schuld aan heeft hoe zij,
vaders, aan ens onderwijs onbeschaamd ten laste leggen 'n
ontoereikendheid en onwetendheid, welke het regelmatig
onderwijs der klassen niet meer verhelpen kon. 0 ja ! dat
zonderling slag van « flaminganten » bestaat, eilaas ! die in
den huiselijken kring onze taal tot asschepoester verlagen,
en elders staan steenen te werpen naar het « gebrekkig »
en « verwaarloosd » onderwijs der katholieke gestichten
Ah ! moeste ik het boekje mijner jarenlange ondervinding openleggen !
Geduld is 'n schoone deugd doch als men onbaatzuchtig ieveren voor den bloei der moedertaal, als men
goede trouw en beste meeningen z66 lichtzinnig sterker
woord kwame p eter te pas — hoort verdenken en uitkrijten,
o dan zou de verontweerdiging dat geduld wel eens den
mond openbreken...
Ziet, dat moest me van het pert, eer ik verder ga.
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Welk is nu de toestand ?
Daar hebt ge thans het wetsvoorstel-Coremans, dat men
wil opdringen. Dwang wordt hier hatelijk, omdat bedoeld
wetsvoorstel den meesten voorstanders van het vrij onderwijs
tegen den kop stoot, te meer daar handel en wandel van
iiberaal en socialist klaarmaakt wat de vijand in het schild
voert. In dat opzicht is nu v4 as hetgene v661- eenige jaren
nog kon betwijfeld worden.
Anderszins hebt ge de voorschriften van HH. Hoogw.
de Bisschoppen, om voortaan het onderwijs van het Nederlandsch in hunne vrije gestichten te regelen. Ook de onderwijzende kloosterorden stemmen daarmee in.
Vroegertijds beweerde men, te recht of ten onrechte,
dat Coremans' wetsvoorstel den achterlijken toestand onzer
taal in het vrij onderwijs moest doen ophouden: althans werd
het voor de officieele gestichten alleen niet nee' rgelegd.— Maar
wordt nu bewezen, dat de bisschoppelijke regeling verder
grijpt dan gemeld wetsvoorstel, wat heeft men het dan nog
van noode?
En bewezen werd dit, en aangenomen ook door de heftigste voorstanders zelven van het project. Niet zonder reden.
Een woordje uitleg niettemin.
Ik laat alle bijkomende beschouwingen van het bisschoppelijk schrift onverlet. De toekomst, meen ik, zal daar
billijker of juister uitspraak over doen dan wie ook op dit
oogenblik. 1k stel me op louter practisch gebied. — Enkel
het wetsvoorstel staat op onze dagorde : het geldt nu te
weten, hoe het van stonden of met onze taal in de humaniora
moet toegaan : Onze jongens moeten grondiger onderricht in
het Nederlandsch ontvangen, moeten uitgebreider kennis
van de taal aanwinnen. Dat doel beoogen HH. Hoogw. met
al zoo zuivere inzichten als wie ook onder de aanhangers
van het wetsvoorstel. Dit mag gezegd : hun woord is een
waarborg.
Doch hoe dit doel bereikt?
Hier loopen de gevoelens uiteen : Sommigen willen dit
hoe door de wet bepaald en bekrachtigd ... door den Staat,
die vandaag katholiek is en morgen socialist en liberaal kan
zijn. — Wij, overgroote meerderheid der katholieken, wat
men loochene of niet, wij willen dit hoe naar vrij believen
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bepalen en bekrachtigen, met de voile, onbewimpelde verzekering, dat onze maatregelen voor geen staatsregeling in
practisch opzicht zullen onderdoen.
Die stellige verzekering Hunner Hoogw. moet voor een
rechtgeaarden katholiek boven verdenking staan ; wantrouwen er voor opvatten mochte dra 'n onbeschoftheid heeten
niets ten anderen zou dat wettigen. Ik weet wel hoe eenigen beweren, dat de bisschoppelijke voorschriften van vroegeren datum werden over het hoofd gezien, en
dus
Toch erkennen de verslaggevers zelf van Coremans'
wetsvoorstel, dat, sedert 1892 vooral, het onderwijs der moedertaal werkelijk vooruitging in de vrije gestichten.En, bleef
niettemin hier of daar eenig geestelijk college ten achter, zijn
er niet evenveel staatsscholen,vraag u, waar de wet van '83
eene doode letter is? Overigens, noch te onzent noch elders,
verandert men in de schoolwereld alles op eenen dag, en elk
voorgewend geval diende afzonderlijk onderzocht. Wat er
echter ook van zij, de uitveerdigers der bisschoppelijke voorschriften van 1906 zijn dezelfde niet van 1892, die toenmaals
schikkingen afkondigden, afgekeken van de wet van '83 ;
en, teeken ik protest aan tegen de ongegronde aantijging
waarmede men de oprechtheid di er laatsten miskent, nog
scherper verzet zij aangeteekend, wanneer het de uitveerdigers van 1906 betreft, als zoude die hun woord van eerst of
'n logen, 'n bedriegerij wezen. Sedert wanneer moet de
eerlijkheid het bijzonder eigendom der officieele schooloverheid heeten ?
Ik ga verder en ik bevestig, dat de bisschoppelijke
voorschriften immer dieper in hert en geweten der geestelijke schoolhoofden zullen grijpen dan tien Coremans' wetsvoorstellen te gelijk...

Wat staan nu de beide onderwijsregelingen in de humaniora toe ?

De hoofdzaak der wet van '83 ligt in het aannemen
onzer taal als voertaal voor het onderwijs der geschiedenis,
der aardrijkskunde en der natuurlijke wetenschappen. — In
het vrij onderwijs moet voortaan het Vlaamsch nevens het
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Fransch aangewend worden niet in twee, maar in al de
vakken, buiten het Fransch, wat natuurlijk is, — en
buiten het Engelsch en het Hoogduitsch, die, gelijk in de
staatsgestichten, met de rechtstreeksche methode dienen
aangeleerd. Het bisschoppelijk stuk bevat daarover eenige
afzonderlijke bepalingen, die echter den stelregel niet in 't
nauw beperken en afronden, maar hem in breeden zin ter
toepassing voorhouden. En wat daar bevolen wordt nopens
het gebruik onzer taal op prijsuitdeelingen en feesten,
in spreekoefeningen en wellevendheidslessen, enz. toont
genoegzaam, dat de geestelijke overheid het wel meent, en
teenenmaal met het verleden afbreekt. Verdere uitleg is
overbodig.
In de voorbereidende klassen wordt het tweetalig
onderwijs voorgeschreven, en, ik weet het, dit hoist tegen
het hoofd. Doch de uitleg die er mee samengaat, leert klaarder in de bedoeling zien, vooral als men in aanmerking
neemt, dat eertijds in menige school het Fransch, door een
onvergeeflijk misverstand, als eenige voertaal gold, en wan.neer men daarbij -overweegt, dat, van de zesde humanioraklas af, tout cours sHcial de fiamand est supprime: Willend of
niet, zal men dan in de voorbereidende klassen den leergang
onzer taal met bijzondere zorg moeten behertigen. Het was
en is hoogst noodig. Daarnevens wordt nog eene reeks maatregelen voorgeschreven voor het onderwijs van het Vlaamsch
in de Waalsche gestichten, en wordt terzelfder tijd een
uitgangsexamen opgelegd, dat bij het einde der rhetorika
nopens de tweede taal, ingevolge de wet van den ton April
1890, zal plaats hebben.
Daar hebt ge nu de groote trekken der bisschoppelijke
voorschriften.
Keur er in af wat gij wilt maar ik vraag u in gemoede :
Strekken zij niet verder dan Coremans' wetsvoorstel ? ja, en
zijn zij, in practisch opzicht, niet honderdmaal doeltreffender ? Het onderwijs « vervlaamschen », gelijk Coremans'
wet gedeeltelijk doet, is juist niet hetzelfde als de taal aanleeren : dit, dit gebeurt doelmatiger, als men onze taal in 't
bewerken der Latijnsche en Grieksche teksten aanwendt
dan vooral leert men de taal kneden en doorgronden door
vergelijkende studie en zelfstandig werk en de taal kennend
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in hare bestanddeelen en schakeeringen, zal men ook gemakkelijker en nauwkeuriger de taal spreken en schrijven. Zij
nog bijgevoegd, hoe HH.Hoogw. ons op het hert drukken 'n
gekuischte en sierlijke taal te spreken, en al de middelen te
gebruiken, die haar in de achting kunnen doen klimmen.
En dat heet ik het onderwijs « vervlaamschen », den geest
vervlaamschen en werkelijk den leerling opleiden om alle
anti-christelijke, anti-sociale en anti-nationale vooroordeelen
uit te roeien.
Steekt dat ook in evenredige mate in Coremans' wetsvoorstel ? 'k En zie het.
Men zegge mij niet, dat de nieuwe bisschoppelijke
voorschriften maar 'n opfrissching zijn van de vroegere. —
Ik antwoord :iDaar ligt tusschen beide een hemelsbreed verschil al wie met ons onderwijs bezig is, zal dit erkennen :
daar is een stap en een groote stap vooruit gedaan. En moet
dat met ondank en wantrouwen bejegend worden ?
Bezwaren worden nog opgeworpen tegen methode en
leerstelsel. 1k begrijp het. Maar de omstandigheden ook
leggen niet zelden hun gewicht in de schaal, en het ware
onvoorzichtig er geen rekening mee te houden. Dien stelregel, mean ik, hield de geestelijke overheid voor oogen, en
in den huidigen toestand, die toch maar 'n overgangsperiode
is, ware wellicht jets anders moeilijk gevallen. Zoo neem ik
het op.
Kortom, ik acht de daad Runner Hoogw. in alle opzichten eene weldaad — en knies er nu niet over dat zij te
laat of te vroeg komt : wij hebben haar nu ontvangen, laten
wij er dus ook al het voordeel uit trekken, dat er overvloedig
in steekt, en wij zullen er wel mee varen. — Kibbel niet,
alsof zij meer konden schenken. Al dat harrewarren brengt
geen zand aan dam om de verfransching tegen te houden.
In alle geval weet ieder voorzichtig schoolman, dat men in
zake van onderwijs, en vooral in ons vaderland, met stooten
en schokken gevaar loopt den hals te breken.
Zoo menige omstandigheid die haar woordje te zeggen heeft !... Kraait victorie, vrienden, wanneer de Staat
eens geven zal wat HH. Hoogw. nu schenken, en hij bij
machte zal zijn met zijne leeraars uit te werken wat wij
thans, krachtens christene gehoorzaamheid en priesterlijke
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zelfopoffering, ons zullen beijveren om te bewerkstelligen.
Zijn er lauwaards, die voor die taak achteruitdeinzen, zeker
is die hunne plaats in het onderwijs niet. Moesten er zijn
die moedwillig de bisschoppelijke inzichten verijdelen, zij
wezen aan de kaak genet ! Heilig moet het woord zijn :
« Wij tellen op de waakzaamheid der schoolopzieners, maar
meer nog op den goeden wil en het vaderlandsch gevoel
onzer dierbare en verkleefde bestierders en leeraars !... »
Rijpt eens de vrucht van het zaad dat nu staat uitgestrooid
te worden, dan zal de maatschappelijke toestand leeren wat
nog moet aangevangen. Versterke ondertusschen onderlinge
inschikkelijkheid en guile, openhertige eendracht onze katholieke kracht en macht tot heil van Kerk en Vaderland en
tot spijt van die 't benijdt ! 1A7ezen oude misslagen verg-eten,
weze het heden met kalme vastberadenheid en goede trouw
aangegrepen, en uit onze jongens zal een wakker Vlaamsch
geslacht opgroeien.
KAN. J. MUYLDERMANS.

Mechelen, 15 October 1906.
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MI JNE TORTEL
I
Mijn mijmerzieke duif, 't eenzelvig leven
slijt ze in den wellust stiller eenzaamheid ,
ze draagt den zwarten halsband, schoon gedreven
in 't blanke van haar pluimen-maagdlijkheid.
Als door de in-blauwe lucht uit stralendreven
de warmte gulpt, dan hangt ze wijd-gespreid
om 't donzig lijf haar vlerken uit als reven,
en blij-oogt, badend in de zonnigheid.
Dan hoor ik haar gezwollen keel ontvluchten
teerstil roekoeken, als een diep verzuchten
naar onbegrepen liefde en verre landen.
En 'k zie ze, in 't stralen van den roodgeranden
oogbol, en 't blinken van haar blanke veeren,
ik zie mijn zuiver-schoone tortel geren.
II
Nu rust ze, glurend op den rooden gloed
die van de wolken druipt langs breede banen,
of stervend daar de zon haar glorievanen
ontvallen laat, beklonterd met haar blood.
Ze rekt den lieven slanken hals, en groet
— kirrend 'nen laatsten keer — met onvoldanen
wellust, die karmozijnen stad wier lanen
zij niet bekent, wier schoon zij niet vermoedt.
En roerloos zit ze, in 't opgezwollen dons
gehurkt, met luikende oogen nu to droomen.
Eene effen-roode straal glijdt over 't brons
der wolken nog om haar uit wijkende verten.
0 Tortel, onbewust schoon beeld der vromen!
0 glorie-diepte, Stad der duifsche herten!
JaZ. DE VOGHT.

DOOLAARS

's Morgens vroeg, door bittre koude,
Rolde 'n karre, en in 't gespan
Trapte een ezel trage; er nevens
Droevig stapte een maagre man.
Op de karre zat 'n vrouwe,
zuchtend diep,
Schier versteven
En 'nen traan zag ik, die, langs heur
Wassen wangen, langzaam liep.
Tegen heure borst, de sloore,
Sloot ze een kind dat kriepend kloeg,
Van de koude, die de snijwind
Schuiflend bin' de wijte sloeg.
Doolaars ! zuchtte 'k, arme doolaars !...
En ik dacht ineens op Hem,
Die, met Jozef en zijn moeder,
Vluchten ging van Bethleem.
FR. BERTRAND, O.C.

IJDELHEIDS EINDE • *

« Verlaten!... » juffrouw Merken, een mooie, ruim
veertig-jarige vrouw, blijkbaar uit den kieinen rijkgeworden
burgerstand, te oordeelen naar de smakelooze weelde in
rneubelen en kleeren aan en rondom haar, staarde, doodsbleek, met groote oogen en jagenden boezem op het velletje
lichtgroen postpapier, vulgair ruikend naar muskus, dat
voor haar ritselde op de tafel, bewogen door het zenuwachtig schokken van haar lichaam.
Ze staarde en staarde en weigerde te gelooven de regels die voor haar verwarde oogen dansten.
« Verlaten !... Dat kan hij niet gedaan hebben... En
met de kinderen !... »
Haar oogen werden nog grooter. Het was als vlamden
de letters die vormden : « Ik ben weggegaan, Bertha, om
niet terug te komen, en Berthaatje en Hêlenetje eveneens ».
« Het kan niet, het is niet mogelijk ! » herhaalde ze
rillend. « Een vrouw van wie haar man is weggeloopen van
mij maken! 0, mijn God !... »
Ze sloeg de sidderende handen voor de groote staroogen,
kreunde « Verlaten! verlaten! verlaten ! » en poogde te
denken. Ze kon niet denken. Hoe dwarrelde alles vreemd
dooreen achter het brandend voorhoofd...
Aan de deur werd geklopt.
Werktuiglijk streek ze met de mooie, witte hand over
het glanzende, blonde kapsel, en draaide het grauw gelaat
gedachteloos naar de deur.
Deze ging zacht open. Een pronkerig dienstmeisje stond
op den drempel.
Glurend gingen dezer oogen naar de meesteres van
wier onheil reeds de stad fluisterde.
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« Juffrouw, daar is meneer Vis! » Sedert een geheimzinnig gemompel, dien morgen, met den slagersjongen, had
de stem der dienstbare een vrijpostigen toon gekregen.
De vrouw keek de spreekster verward aan alsof ze de
meedeeling niet vatte.
Ze dacht na.
De veranderde gelaatsuitdrukking zei, dat ze tot het
besef van het gezegde kwam.
« Zeg aan meneer Vis, dat ik onwel ben. Vraag hem... »
De meid werd terzijde geschoven en een jongmensch
stond in de kamer. Een frissche, jonge man, piepjong, van
misschien een en twintig jaar, met vriendelijk gelaat en
weeken trek om den baardeloozen mond.
« 1k vraag excuus, juffrouw Merken, » verzocht hij
onderdanig, « maar u moet mij gerust stellen... »
Hij bemerkte het ontdane gezicht der vrouw en verbleekte.
o Is het waar, is Bertha met haar papa vertrokken? »
stamelde hij.
Ze was weer zichzelve. Ze perste de lippen op elkaar
en richtte trotsch het hoofd op.
« Ja, Piet. Maar wat is daar voor vreemds aan » ? vroeg
ze met geveinsde verbazing.
De jonge man kleurde tot achter de ooren en slaakte
tevens een zucht van verlichting.
« Ja, juffrouw Merken, wat zou daar voor vreemds aan
zijn... Ik wil u niet langer ophouden. De groeten aan Bertha
en Helene. »
« Dank u, » knikte juffrouw Merken droog, maar
inwendig ziedend van toorn over de smaadvolle positie
waarin haar man haar gebracht had.
Wraak ! wraak ! riep haar hart. Wreken zou ze zich,
wanneer hij terugkwam. Want terugkomen zou hij, die
luilak, zoo gauw zijn geld op zou zijn, dat stond vast bij haar.
Ten tweeden male werd gescheld, ten tweeden male
opende de meid de kamerdeur. Niet om belet te vragen maar
eenvoudig om aan te dienen en door te laten juffrouw Vis.
Weer huiverde de verlaten vrouw. Zoo zou het nu
gedurig gaan, gedurig menschen, te woord staan met
liegend gelaat.

IJDELHEIDS EINDE

337

Er trad binnen een eenvoudig gekleed burgerjuffrouw
van ongeveer den leeftijd der vrouw des huizes.
« -Wel Bertha, zijt ge ongesteld, vertelt de meid ? En uw
man op reis. »
Als de poot eener kat sprong de rechterhand van j uffrouw
Merken, nog eer de bezoekster binnen was, op het groene
velletje en kneedde het tot een bal. Weer riep de vrouw haar
hoogmoed ter hulpe en schijnbaar onverschillig, maar met
onvaste stem antwoordde ze :
« Ik heberge migraine.Enwel zegt ge goed dat alleenzijn
dan onprettig is. Maar eer mijn man terugkomt ben ik beter.»
Den laatsten zin zei ze gedachteloos. Toen hij er uit
was begreep ze eerst, welke verschrikkelijke waarheid hij
bevatte. Een schampere glimlach gleed over het verwrongen
gelaat.
Haar blik ging als naar gewoonte over de bezoekster.
Teruggeduwd was het gevoel van de eigen groote ellende
voor dat van enge minachting voor den afgedragen mantel
en oud-rnodischen hoed der kennis, en van voldoening over
de eigen zijden blouse, modieuzen rok en zwaren gouden
horlogeketting.
« Nu, Door, ge ziet er niet deftig uit met dien mantel, »
schamperde ze.
juffrouw Vis keek alsof ze van de wijs raakte. In zulken
toestand had die vrouw nog gedachten voor jets prullerigs
als kleeren... Zouden de loopende praatjes onwaar zijn, en
de volksrnond van een reisje zoo jets verschrikkelijks als
echtbreuk gemaakt hebben ? Zou ze maar weggaan ?... Neen,
ze wilde zekerheid hebben.
« Uw man is voor een tijdje op reis, is 't niet? » hernam
ze op vertrouwden uitnoodigenden toon. « Ze hadden veel
bagage, hij en de meisjes. »
J uffrouw Merken 's trekken werden hard als mariner.
« Ja » kwam er kort uit de onwillige keel.
De vraagster zag dat het gerucht waar was. Diep
medelijden vulde haar goed hart. Nu grootmoedig hulp
geboden aan de medezuster !
Maar wacht ! zou ze deze ook het ergste en verwachtbare niet-vermoede zeggen ? Het zou een schrijnende wonde
maken, maar die misschien de ziel zou genezen.
z3
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Een blik op de vrouw die daar met vastgeknepen
lippen, het hoofd in de hoogte. in haar leunstoel zat. En
alles aan haar zei luide dat de hoogmoed alleenheerscher
was achter het bekrulde, enge voorhoofd.
Nu dan, vooruit!
Ze durfde echter bijna niet; want ze was verschrikt van
de beteekenis barer woorden.
« Nelly Brand vertrok met denzelfden trein... »
Juffrouw Merken wendde het hoofd met een ruk naar
de spreekster, de trekken werden nog harder.
« En?? »
Juffrouw Vis sloeg de oogen neer en kleurde alsof zij de
schuldige was.
« En ze sloot zich bij Bertha en Helene aan. »
Meer kon ze niet uitbrengen. Angstig volgde ze het
uitwerksel harer tijding.
Doodsbleek was de opgesierde vrouw geworden, de
mooie oogen waren dof en gezonken in de kassen.
Hij kwam niet terug ! klonk het deze in het bonzend
hoofd. Neen, nooit, nooit meer I... Er brak iets in haar hart,
meende ze. Alles draaide en suisde om haar heen.
In het slijk had hij haar geworpen. Vertreden zou zij
worden door de heele stad. Wat zou er een gejuich. opgaan
over de mooie juffrouw Merken, die, vroeger hoedenmaakster, in de laatste jaren zelfs de eerste onder de rijke burgers
trachtte te overbluffen met haar mooi huis, haar mooie
kleeren, haar mooi rijtuig, en... haar mooie meisjes.
Haar vuisten balden zich, haar tanden knarsten, haar
hart dreigde te bersten van wee en woede. Machtelooze
woede tegen haar verguizer, tegen de kinderen die haar
schandvlekten, tegen de heele wereld overmeesterde haar.
Iedereen zou zich verlustigen in haar ondergang. Kwam
deze vrouw, die zich een vriendin noemde, dit reeds doen,
knarste de vrouw, die Been gemoedsadel begreep, niet
aannam dat zoo iets bestond.
Haar oogen richtten zich op juffrouw Vis eri flikkerden
zooveel woede, dat de goedhartige maar niet te moedige
vischkoopmans-echtgenoote zich onprettig gevoelde. Die
zwijgende, met vreemden glimlach starende vrouw, met
strak gelaat, met onrustig op de tafel wriemelende handen,
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die weelderige kamer zoo hol, zoo leeg klinkend, stemde
juffrouw Vis zoo akelig dat ze het niet meer uithield.
Schuchter, links stond ze op.
« Dag, Bertha 1 »
« Dag, Door, dank voor uw bezoek. Ha! ha! ha ! »
Juffrouw Vis rilde. Brrr ! wat klonk .die lack akelig.
Wat was er te lachen, lieve hemel ! philosopheerde ze.
Als in een ziekekamer of sterfhuis, op de teenen ging
ze over het dikke vloerkleed naar de deur, opende ze geruischloos, sloot ze geruischloos, sloop de witmarmeren
gang door en het huis uit.
Ze slaakte een zucht van verlichting toen ze op de straat
stond.
Juffrouw Merken zat intusschen in dezelfde houding
voor de tafel.
Geen ijzige glimlach meer op het gelaat. In doffe wanhoop zat ze daar, de harde trekken verzacht. Haar geest
werkte meer en meer uit het visioen harer meisjes. Ze hoorde
deze praten met den vader, die zoo lief, zoo streelend, zoo
vleiend kon zijn, als er een doel te bereiken viel.
Zij balde de vuist naar zijn gecrayonneerd portret
boven de schrijftafel.
Ze zag Bertha en Helene lachen en stoeien met de
vroolijke buffetmeid uit den « Gouden Leeuw ».
Haar hart zwol van nameloos wee. Wat was zijzelve nog
voor haar kinderen ? Een weggeworpen speeltuig waaraan
men nooit bijzonder gehecht is geweest, en welks gemis
men heelemaal niet voelt.
Haar oogen brandden, haar wangen gloeiden, de adem
rochelde in de droge keel, om den mond waren diepe
groeven.
Geld ! geld ! om de meisjes terug te hebben, die pretopschik-ijdelheidlievende meisjes.
Geld om ze van den vader of te trekken.
Ze beukte met de witte gevulde handen bet brandend
voorhoofd.
Geld om...
Haar hoofd zonk op de borst.
Met een heftige beweging hief ze het op. Terneerslaan?
0 neen ! Het gezicht van haar teed zou ze niet gunnen aan
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de wereld. Ja, moest ze heelemaal ondergaan, het zou zijn
met opgeheven hoofd. Ha ! ha! ha! klonk het als het gelach
eener duivelin in haar binnenste. Ze zou de menschen, die
zich aan haar smart kwamen vergasten, teleurstellen. Ze
zou veinzen, luchthartig alles opnemen, smaad met verachting betalen.
Zou ze ook geldelij k ondergaan? De zaken stonden
zoo slecht.
Het klamme tweet brak haar uit.
Dat kon niet, dat zou niet, dat mocht niet... Haar weelde
wilde ze behouden, haar opschik, haar huis, haar dienstbode,
voor de meisjes.
haar grootdoenerij, voor haar en
Want zonder dit alles geen terugkomst van deze...
Waarom had ze haar dochters niet geleerd, klonk het,
in haar binnenste, naar moeders liefde te verlangen, inplaats
van naar tooi en ijdelheid ! Ze zouden haar niet verlaten
hebben om den pretvoorspiegelenden vader te volgen en de
veile deerne....
Ze rilde dat de tafel schudde. Nelly Brand nam dus
nu de plaats in van haar....
Haar tanden klapperden. De opgezweepte gedachten
dansten een rondendans in haar hoofd. Ze meende waanzinnig te worden.
Haar huwelijksleven ging voor haar geest voorbij.
IJdelheid sprak uit iedere daad, uit iedere handeling.
Ze sloot de oogen er voor. Ze wilde niet zien. Mijn
meisjes ! riep de hoogmoed... en een weinig de moederliefde.

II
« Papa Vis, dat is een mooie gelegenheid hiernaast, nu
Merken er uitgeknepen is.... » Met die woorden trad een
fiksche jonge man, onberispelijk in de kleeren als een eerste
dandy, met daarom niets fatterigs over zich, den visch- en
kaaswinkel binnen, waar Kees Vis, met bol gezicht, vettig
buis en vriendelijken glimlach, een half ons kaas aan het
afwegen was.
« Ook een ons margarine, liefje? » vroeg hij aan een
klein mager meisje met afgedragen, fluweelen jurkje om
het tenger lichaampje.
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« ja, meneer, » fluisterde bedeesd het kind.
« Uitgeknepen? Foei, Jan, niet op zulken luchthartigen
toon gesproken over zoo'n treurig geval, » onderbrak hij
den binrienkomende, middelerwiji hij een groot stuk kunstboter op de schaal lei.
Jan keek onthutst.
« Kom, kom, aanstaande schoonpapa, kwaad was het
niet gemeend. Maar blij dat het huis hiernaast geveild
»
wordt, Wilde
Wat Kees Vis zelden deed, hij keek verstoord.
« Geveild ? Wat praat ge voor onzin ? Naar komt niets
van ! » kionk het zoo boos dat het kind, den visch- en kaaskoopmaA nooit kwaad gezien hebbende, schrok en den
vinger in haar mond stak van angst.
Kees :gag het en glimlachte weer vriendelijk tegen haar.
Hij nam de boter van de ver-overslaande schaal en reikte
ze, benevens de kaas en een groote vijg, het meisje toe.
« Maa,r, meneer Vis, ge zijt
ge zijt licht ontstemd vandaap-„ » zei de jonge mari,langzaam den winkel doorstappend.
Vis lachte goedmoedig.
« Zoo erg is het niet, Jan. Maar zie je, ge moet niet zoo
onbedachtzaam spreken van zoo'n groot ongeluk als juffrouw
Merken overkomen is. »
« Onbedachtzaam spreken ! Ik herhaal wat iedereen
zegt. En warempel, ge zijt de eenige om de partij op te
nemen voor lien opgeblazen kikkert van een juffrouw Merken.En dat is wel wat ik het minst begrijp.Zij die uw goede
vrouw zoo beleedigde op die veiling het vorig jaar, en zoo
minachtend uw groet beantwoordt als ze als een pauw
voorbij stapt. »
« Sst! sst ! we zijn niet beleedigd door een kinderachtig
woord van een onverstandige vrouw. En zou ze ons gekrenkt hebben, dan moet dit de eerste reden zijn om, nu
ze ongelukkig is, medelijden met haar te hebben. En dat
hebben we, jongmensch, en dat verwacht ik ook van den
verloofde van onze goede Keetje. »
« Nu, nu, papa Vis, als u dat plezier kan doen, dan
heb ik een hart vol medelijden voor uw kostbare buurvrouw.
Maar dat zal me niet verhinderen een bod te doen, als haar
huis verkocht wordt. »
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Kees Vis sloeg met de dikke, vette hand op de marmeren toonbank.
« Het huis mag niet verkocht worden ! »
« Iedereen zegt het toch, dat de faillietverklaring spoedig volgen zal ! » meende Jan Broers, die gemelijk begon te
worden want waarom zich zoo druk maken voor de van
hoogmoed berstende juffrouw Merken ?
« Het mag niet ! » herhaalde Vis. « Het is erg genoeg
dat ze verlaten is. En nu arm worden er bij... »
Juffrouw Vis kwam op het geluid van haar mans opgewonden stem de keuken uit, de gang door. Ze hoorde de
laatste woorden.
« Kees heeft gelijk, juffrouw Merken moest door de
schuldeischers met rust gelaten worden, » sprak ze, haar
keukenschort met den rechter punt tegen het linker bovengedeelte houdend, zoodat de schort een driehoek vormde
en de vuile zijde opeengeslagen was. « Die Nelly Brand, »
vervolgde ze met vrouwelijke verontwaardiging over de zich
wangedragende medezuster.
Het kind, dat onopgemerkt de woordenwisseling gevolgd had, met open mond starend nu naar den afkeuring
hoofdschuddenden Kees Vis, dan naar den verbaasden, korzelig wordenden dandy, anders even goed geluimd en gemutst als zijn schoonvader in spe, nam den vinger uit den
mond en onderbrak de vrouw des huizes schuchter met :
« Nelly Brand is in Prijs.
De snel opmerkende juffrouw Vis ving de woorden op.
« Wat zegt ge ? vroeg ze snel.
« Nelly Brand is in Prijs, » herhaalde het kind, de
vrouw met groote oogen aankijkend.
Wat zegt ge ? » vloog baas Vis, nu ook opmerkzaam
geworden, uit den mond.
« Nelly Brand is in Prijs, » hernam het kleine meisje
ten derde male, maar nu met huilerig gelaat.
De oudste zoon, Piet dien we bij juffr. Merken getroffen
hebben, kwam den winkel in en hoorde de laatste woorden.
« Wat zegt ge, kind, is Nelly Brand in Parijs ? » vroeg
hij heftig.
Het kind begon te huilen en bepaalde er zich toe voor
antwoord met « ja » te knikken. En vader Kees stoof op :
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« Dat gaat u niet aan,Piet.Bemoei u met uw eigen zaken.»
« Zachtjes ! zachtjes ! » suste de moeder.
« Ge hebt niets met juffrouw Merken, of wien dan ook
van daar jets te verhandelen. Hou u dat voor gezegd, jongmensch ! » vervolgde hij, zich meer en meer opwindend.
« En anders ... en anders » hij werd nu heelemaal rood,
snakte naar adem en rolde met de oogen, zoodat Jan Broers
dacht dat er iets verschrikkelijks ging volgen, cc zeg ik : » hij
sloeg met de vette, gevuiste hand op de toonbank, « loop
naar de -weerga! » Dit gezegd hebbende draaide hij zich
om, zich het gutsend tweet afvegend en als her over zijn
ijselijke bedreiging.
Het jongmensch maakte zich los uit de weerhoudende
hand zijner moeder, die hem troostend in den arm kneep,
en liep brommend weg.
« Hoe kunt ge zoo uitvaren, Kees, tegen uw eigen
vleesch en bloed ? » verweet ze. « En vooral als ge ziet dat
hij zoo afgevallen is. »
« Zoudt ge, zoudt ge niet !... » stotterde hij, verteederd
door de verwijzing op des jongmenschen gezondheid, die
echter voor Jan Broers en andere soortgelijke beschouwers
geen verandering te bemerken gaf. Zoo'n wuft, ijdel, lichtzinnig ding ! En als gij of ik medelijden hebben met een
ongelukkige, dan wil dat niet zeggen dat onze oudste uit
zulk gezin een vrouw halen mag. ))
« Kom, kom, wind u niet zoo op, » kalmeerde juffrouw
Vis. « En gij, lievertje, » dit tot het kind, dat maar aldoor
toeluisterde.« Vertel me Bens wat ge weet van Nelly Brand.»
« 1k weet niets, » huilde het kind. « Maar ze zei aan
moe, dat ze naar Prijs ging. »
« 0 zoo ... Daar hebt ge nog een vijg, » was de afscheidname van de vrouw, terwiji ze het kind vriendelijk toeknikte
en het de deur uitschoof. « Dat moet ik even aan juffrouw
Merken gaan. vertellen. » Ze knoopte bereids haar schort los.
Een tweede vrouwelijke verschijning kwam de gang
door, juffrouw Vis, twintig jaar jonger, Keetje Vis, een
mooi jong- meisje, met den lachenden mond en de ronde
wangen van haar vader en de schrandere oogen van haar
moeder, frisch zooals haar broer, maar met evenveel Rinkheid over haar als hij karakterzwakheid.
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Haar blik streelde guitig haar aanstaande, terwijl ze
vroolijk riep :
« Wat is er toch aan de hand, dat gij daar in den
winkel aan 't confereeren zijt, mag Jan niet de huiskamer
in vandaag ? »
Het gelaat van Broers, die sip was beginnen te kijken
onder de ongewone afsnibbingsbui van Keetj es vader,klaarde
op. Zijn moed kwam terug, daar was een helpster. Hij ging
op een been staan, rustte met een hand op zijn stok en
lachte opgeruimd :
« Uw vader en ik zijn het oneens wegens den wensch
van mijn vader om het huis van Juffr. Merken te koopen.
« Het huis van Juffrouw Merken ? Nu, dat zou aardig
zijn en ..... mooi, » vond Keetje, wier oogen glinsterden
van plezier.
Kees Vis z'n hand kwam weer gramstorig neer op de
toonbank.
« Heb ik u niet gezegd, Jan, dat zoo iets niet zal
gebeuren ! »
« Maar, vadertje, waarom niet ? Het zou maar wat
prettig zijn zoo'n mooi huis en zoo naast u en moeder en
u allemaal ».
Kees Vis ging met de hand over de oogen.
» zuchtte hij.
« Het zou te treurig zijn
Treurig,
wat
treurig?
»
lachte
Keetje tegen. « We
«
zouden het er ons heerlijk maken ».
Kees Vis schudde weer met het hoofd en verzuchtte,
zijn goedig gezicht een meewarigheid. :
« Hebt ge dan geen hart, Keetje ? Stel uw moeder in de
plaats van Juffi-ouw Merken »
« Ho ! ho ! » riep Jan Broers uit « dat is 61 te mal ».
« Is dat al te mal, jongmensch », zei Kees streng, « de
»
voorstelling, dat ik mijn vrouw en kinderen
« Ja, vadertje, ja, » onderbrak op haar beurt Keetje,
onthutst reeds door het denkbeeld.
« Mijn vrouw en kindertjes zou verlaten, ging de vischkoopman met betraand oog door, « mijn vrouw en kinderen ?
Mijn stoute, gemeene, valsche kinderen » galmde het verontwaardigd door den winkel, dat een voorbijgangster
verrast inkeek.
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« Ho ! ho ! » kwam tusschenbeide Keetje, die bleek
werd van schrik. Meer kon ze niet uitbrengen. Zoo'n onderstelling !..
Kees Vis bemerkte het ongepaste, het beleedigende,
het krenkende, het grievende, het vreeselijke van zijn woorden en hield op, rondkijkend met een gelaat vol van verbazing, dat hij van zich en zijn kinderen zoo jets als mogelijk
voorstelde. Zijn oogen keken koeachtig groot en dom.
Maar het besef der draagwijdte van zijn onderstelling
riep ook het voile besef van zijn buurvrouws wee te voorschijn en in huilen en snotteren uitbarstend vie], hij neer op
een stoel achter de toonbank, met zijn armen daarop en met
zijn hoofd in zijn armen.
Jan Broers keek beteuterd en Keetje verslagen.
Ze keken malkander aan en zuchtten.
Het jongmensch zuchtte nogmaals, en nu met bemoedigend gelaat, en het meisje met raadvragend.
Hij knikte haar toe en zij glirnlachte dank tot hem.
Ze trad op den ouden man toe en legde teeder haar
arm om zijn. hals.
« Kom, vadertje, kom mee naar binnen. Ais ge niet
gaarne hebt, dat Jan z'n vader het huis hier naast koopt, dan
cloet hij dat niet. Voor zoo jets wil hij geen kwaaie vrienden
worden met een oude kennis.
« Neen, zeker niet, » meneer Vis, gaf grif en gui Keetje's
verloofde toe. « In iedere woning zullen Keetje en ik gelukkig zijn. We hoeven daarvoor niet de mooie van biernaast. » Hij loosde een zucht bij de opgave van zijn lieven
wensch, maar begroef dien snel in een « hm ! hm ! »
« Denk aan ... die vrouw zonder zonder kinderen,
zonder ... man ... », zuchtte en snikte en griende Kees Vis
er uit, terwiji hij zich langzaam iiet wegleiden door
Keetje.
« ja, zonder man ... » zuchtte Keetje, wier hart nu ook
week werd. « Zonder man ... »
Ze stak de vrijgebleven linkerhand ontroerd naar achter,
naar haar aanstaande, en deze maakte van de gelegenheid
gebruik om ze een duchtig kneepje te geven, wat door
Keetje met een lichten kreet en de verandering van haar
droef gezicht in een guitig beantwoord werd.
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III
Juffrouw Vis ontwaarde, bij het opengaan der huisdeur
van juffrouw Merken, de dienstbode met een meelijdend,
gewichtig gelaat, wat deze tegelijk met een brutalen toon
aangenomen had sedert het geval. Daarbij had ze een geheimzinnig, familiaar gefluister voor iederen beltrekker.
Ze wilde juffrouw Vis van het laatste ook laten genieten,
maar deze voorkwam mogelijke meedeelingen, door snel en
luid naar de meesteres te vragen.
« Geert Janssen is binnen, » zei de meid zacht, met den
vinger wijzend naar de huiskamer en zich in postuur zettend
voor een praatje. « Die juffrouw ! die arme juffrouw !...
Juffrouw Vis schudde ontevreden het hoofd en stapte
de dienstbode voorbij op de kamerdeur aan, over haar
schouder het meisje toevoegend :
« Dat hindert niet, ik ken Geert Janssen. »
De meid trok den neus op en spotlachte, alsof ze zeggen wilde : « Dat is geen groote eer, » maar waagde het
niet juffrouw Vis' voortgang te stuiten.
« Pardon, juffi-ouw Merken, dat ik ongemeld binnendring, maar ik vernam zoo juist iets gewichtigs voor u. »
Met die woorden opende juffrouw Vis de deur en beantwoordde ze den misnoegden blik der vrouw des huizes en
den vragenden van een gluiperig uitziend heer, die tegenover de laatste zat.
Juffrouw Merken wierp trotsch het hoofd in den nek
en zei stroef :
« Welzoo, juffrouw Vis ! »
« Ik had u graag een oogenblikje gesproken, Bertha. »
« Juffrouw Merken heeft mij haar aangelegenheden toevertrouwd, » kwam er met breed gebaar van den bezoeker.
« Dat spijt me, » meende juffrouw Vis zonder plichtplegingen.
Geert Janssen kleurde en keek verlegen uit zijn groene
oogjes. Brutaal zijn durfde hij evenwel niet tegen de geziene
burgervrouw.
« Mij niet, » kwam zijn lastgeefster hem ter hulpe, haar
buurvrouw zegevierend aankijkend, « want meneer Janssen
is al goed op weg. »
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juffi-ouw Vis voelde een groot medelij den voor juffrouw
Merken haar hart innemen. Zich met open oogen werpen
in de klauwen van dien Godvergeten beunhaas !...
Een smartelijke trek gaf zoo'n vrouwelijke waas van
teederheid aan de flinke trekken van 's vischkoopman's echtgenoote, dat juffrouw Merken verzacht, vriendelijk zei :
« Als ge me liever alleen spreekt, Door?... »
« Och nee, Bertha, als ge, zooals me dunkt, meneer
Janssen belast hebt met het opzoeken van uw meisjes, mag
hij mijn nieuws wel vernemen. 1k hoorde zoo even dat Nelly
Brand in Parijs zou zijn, en ge dus uw man en kinderen daar
moet zoeken. »
J uffrouw Merken was verschoten van kleur bij het
hooren van den naam der cafemeid, maar de slotzin deed
haar opspringen van blijdschap.
« In Parijs !... Weet ge het zeker, Door ? Meneer Janssen, dan gauw aan het werk. »
« De tijding vergemakkelijkt mijn pogen, juffrouw. Veel
is er anders nog te doen, om in zoo'n wereldstad meneer
Merken te ontdekken, » krabbelde de man achteruit.
Juffrouw Vis moest de bron van haar meedeeling opgeven en Janssen stolid op.
« Gauw werk van maken, haast u, meneer Janssen, »
dreef zijn lastgeefster hem aan, opgewonden.
De man zoetsappig glimlachend mompelde jets, zich
naar juffrouw Merken toebuigend.
De vrouw verbleekte. Wat blieft u ? »
« I-1m! er zullen veel onkosten moeten gemaakt worden, » bereikte juffrouw Vis haar oor. « Zou ik een voorschot
mogen verzoeken? »
« Zeker, zeker, » haastigde juffrouw Merken met jets als
gepaktheid in de stem. « Vijftig gulden, meneer Janssen.
's Mans oogen schitterden. De handen wreven vergenoegd over elkaar.
« Daar zal mee kunnen begonnen worden, juffrouw, »
sprak hij met de welwillende inschikkelijkheid van den bedrieger.
Met onderdrukten zucht richtte juffrouw Merken zich
langzaam op uit den fauteuil, waarin zij gemakkelijk achterover leuude met haar zwaar, rijk gekleed en gevoed lichaam
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en wendde de loorne voeten naar de eiken schrijftafel van
haar man. Met zenuwachtig bevende vingeren werd de sleutel gestoken in de middelste lade, en gevoeld in een vakje,
in een tweede vakje, in een derde vakje. Veel geklingel was
er niet. Geert Janssen luisterde met hebzuchtig glinsterende
oogen.
Na eenige minuten gescharrel, sloot juffrouw Merken,
met een zucht, de lade dicht en telde in Janssen z'n kleverige hand de verlangde som in een bankbriefje, een gouden
tientje, eenige rijksdaalders en guldens.
juffrouw Vis zat middelerwijl stijf op haar stoel en de
weemoedige plooi rond haar mond werd dieper.
De man maakte herhaalde strijkages, wenschte juffrouw
Vis herhaaldelijk goeden dag, deed hetzelfde aan juffrouw
Merken, betuigde deze, zijn dag- en nachtrust voor haar te
willen opofferen de deur ging dicht en de twee vrouwen
waren alleen.
« Bertha, vind ge Geert Janssen wel de rechte persoon
om delicate taken mee te verhandelen ? » zei juffrouw Vis
met iets van moederlijke bezorgheid tot juffrouw Merken,
die in de kamer bleef ronddrentelen als om te kennen te
geven, dat haar bezoekster kon vertrekken.
« Ja », klonk het stug voor antwooid.
« Ge kunt toch licht iemand anders vinden om zich te
belasten met het opsporen van uw man » pleitte de practische vrouw.
J uffrouw Merken draaide zich driftig om, haar oogen
schoten woede.
« Wie zegt dat ik mijn man wil opsporen ? Ha ! ha ! de
»
schurk zou wat gevleid zijn
« Maar om uw meisjes te vinden, » kalmeerde juffrouw
Vis, « moet ge eerst het verblijf van uw man hebben. »
Juffrouw Merken had haar kalmte herwonnen, en ziende
dat haar buurvrouw besloten was vooreerst niet te vertrekken, hernam zij haar plaats in den fauteuil.
« Daar hebt ge gelijk in, » zei ze met haar oud trotsch
gebaar. « En dat zal Geert Janssen spoedig klaarspelen,
zegt hij. »
« Maar of op dat zeggen van hem te bouwen is, »
meende juffrouw Vis. « Bouwen kan de werkman wel op de
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voorwaarde, door hem voorgeschreven bij een kleine leening,
dat er maandelijks 4 percent intrest te betalen valt en bij
gebreke daarvan het laatste stukje meubel verkocht wordt. »
Juffi-ouw Merken huiverde : ze was voor duizend gulden in de schuld bij dien man. Vroeger was de som klein
geweest voor haar, maar nu ...
Ze kreeg een idee, die Vismenschen hielden er zulke
ouderwetsche ideeen op na van grootmoedigheid.
Haar geweten waarschuwde haar, dat ze denkelijk het
geld niet kon teruggeven, maar ze spotlachte met zulke
dwaze kieschheden.
« Nu, enfin, ik zal me nog eens bedenken over verdere
lastgevingen aan Geert Janssen, » gaf ze luchtig toe, alhoewel ze het tegendeel van plan was. « Door, van geld
gesproken, die schurk van een man van me heeft alles meegenomen -wat in huis was, drie duizend gulden » (drie duizend niet, wel duizend, afgetroggeld van een lichtgeloovig
vriend). cc En nu zit ik wat kort. Ge weet, ge krijgt het
sekuur terug binnen drie maanden
»
juffi-ouw Vis knikte zonder overtuiging van ja.
...« Kunt gij me niet aan twee duizend gulden helpen ? »
juffrouw Vis schrikte. Twee duizend gulden ! De heele
spaarschat van het laatste jaar. Het resultaat van werkdagen
die van 's morgens zes tot 's avonds tien duurden, van het
ontzeggen van een mantel, een hoed, een zomerreisje,
snuisterijen voor het huis, versnaperingen voor op tafel.
Maar als die som een ongelukkige uit den brand kon
helpen
« Over zoo iets moet ik met mijn man spreken, Bertha, «
kwam er voorzichtig uit.
Een angstige uitdrukking kwam in het loerend oog der
verlaten vrouw.
juffrouw Vis voelde zich zwak worden.
« Maar als we ze hebben, geloof ik wel, dat Vis u dien
dienst niet zal afslaan. »
J uffrouw Merken's gelaat klaarde dermate op dat het
gevoelig hart der bezoekster zwol van goedgeefschheid.
« Nu, als twee duizend gulden u kunnen redden ... ))
Met het vooruitzicht van spoedig te bezitten geld kwam
juffrouw Merken's lichtgeraakte hoogmoed terug. En :
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« 1k hoef niet gered te worden, » onderbrak ze snibbig,
« ik ben niet in gevaar. »
« 0, zoo, » liet de practische juffrouw Vis op haar beurt
hooren. « Als ge het niet werkelijk noodig hebt. Ge begrijpt
um zoo 'n som »
« Sommetje, » verbeterde juffrouw Merken minachtend.
« Nu ja, voor u, maar voor ons burgerluitjes is het
een hoop geld. En om die los te maken is een heele drukte
noodig. »
Juffrouw Merken was woedend op haar zelve. Ze was
op het punt die vischwinkelganzen twee duizend gulden of
te zetten — he ! had ze dat woord gebruikt? Komaan verbeeldine ze zou ze dat yolk later teruggeven. Ha! ha! ha!
lachte daar een spotduiveltje? Onzin Vooruit ! slimmer
geweest! en dat geld zien te krijgen...
Le plooide haar kleinen mond tot een glimlach, maakte
haar prachtige oogen, die ze wist dat onweerstaanbaar
konden zijn, streelend als die eener poes, en zei met fluweelige stem :
« Oprecht gesproken, Doorlief, beschouw ik twee duizend gulden ook als een heele som, die me in mijn hulpeloosheid mijn moeilijkheden zal doen te boven koinen. En
dus als oude vriendin moet ge een onbedacht woord niet
zoo zwaar tillen en liever uw goeien man overhalen am me
voor eenige maanden dat geld te leenen. »
Juffrouw Vis smolt van medelijden. Ze stond op en zei,
juffrouw Merken's hand stevig drukkend :
« Ik geloof dat ge gerust zijn kunt, Bertha. Mijn man
denkt zooals ik over het helpen van een evennaaste. »
« Dat is heel aardig van u, » was wat juffrouw Merken te antwoorden vond op die belofte van edelmoedigheid
van het vischkoopmanspaar, dat ze zoo dikwijls, zonder de
minste inhouding, gekrenkt, beleedigd had. « Bonjour ! de
groeten thuis ! » knikte ze en glimlachte ze. Toen met fleemende verzoekstem : « Ik krijg gauw a.ntwoord, is 't niet,
Door ? »
« Zeker ! zeker ! betuigde juffrouw Vis, blij met de
vreugde der vrouw.
Maar toen juffrouw Vis in de buitenlucht kwam en de
muskes- en ongeluksgeur van juffrouw Merken's huiskamer
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haar hoofd niet meer onklaar maakte, vond ze de gevraagde
som wat groot om tusschen de slecht vasthoudende vingeren
van juffrouw Merken te laten doorglippen. Bodemloos was
de beurs van huishoudens, zooals dat van haar buurvrouw,
fluisterde haar practische geest.
Ongerust, weifelend, op hulp zinnend, dobberend van
rechts naar links kwam ze thuis, waar ze haar man in den
winkel vond, met bekreten oogen een pond vijgen afwegend
voor een boerenvrouw.
Na het vertrek van de koopster vertelde ze Kees het
verzoek van juffrouw Merken.
« Een groote som. » bromde de man, met de dikke
vingeren op de toonbank trommelend. « Maar als gij het
croedvindt... »
« 1k laat het aan u over, » haastte zich juffrouw Vis te
betuigen. »
• Neen, het is uw zaak. Gij moet weten of we ja of
neen antwoorden. »
« Neen, gij zijt het hoofd. »
« Gij komt met het verzoek. »
« Ik breng maar een opgelegde boodschap over. »
« Nu, gij hebt kunnen zien of het nuttig en doelmatig
besteed zou zijn. »
Uw hoofd kan onbevooroordeelder oordeelen op dit
oogenblik. »
En de echtelieden gingen door met onderscheidelijk de
verantwoordelijkheid van zich of te schuiven, tot eindelijk
Kees Vis uitriep :
« Nu dan, ik zeg, laten we het haar geven.
cc

IV
Het was zes uur 's morgens. Uit de Gare du Nord.
te Parijs stapte Piet Vis. Piet Vis een beetje linksch en verbaasd rondkijkend en op het trottoir staan blijvend om met
jongensachtig genoegen op te nemen het groote plein, de
breede straten, de logge omnibussen, de handige trams, de
roepende, vloekende koetsiers en de vlugge, levendige,
elegante, trippelende, babbelende Fransche mannen en
vrouwen. Het station was reeds klaar wakker.
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Parijs ontwaakte. Zoetjes, zachtjes ontwaakte Parijs.
De straat behoorde alsnu aan den voddenraper en aan den
politie-agent. De eerste onderzocht met snuffelenden neus,
doordringend oog en omverhalenden haak den kwalijk riekenden, grooten, ronden ijzeren vuilnisbak, waarin zeven
verdiepingen hun haardas, sinaasappelschillen, groentenafval, kluiven, lompen, oud papier en oude schoenen geworpen hadden. De tweede volgde met wantrouwend gelaat
de pakdragende vrouw met de oude, vuile cape or de
schrale schouders, den rond den hoek sluipenden man in
de afgedragen plunje, en den al zoo vroeg bij de hand zijnden
melkboer, die bij de vierderangs-melkslijterij verdacht dik,
wit vocht aflaat; ja de dievenschrik kijkt zelfs scherp een
naar de straat overstekende vrouw na, die met een grooten
inissel in de hand de richting der basiliek van het Heilig
Hart inslaat.
Piet genoot van den aanblik der groote stad. Met welbehagen dronk zijn oog de geneugten van den zich verguldenden, wolkenloos blauwen hemel, der geurig openspringende bloom van de kastanjeboomen, der luchtig hoog in
de lucht hangende balkons van de onafzienbare rijen, een
keur van gratie, rijkdom en elegantie bevattende menschenverblijven.
Hij glimlachte en zijn hart zwol van genot.
Een oogenblik. Toen verdonkerde zijn voorhoofd en
hij zuchtte. Hij begon to wanhopen aan het succes van zijn
reis. Parijs was zoo mooi. Bertha zou niet willen terugkeeren naar Smolde
Droef ging zijn oog op zoek naar een agent. Het ontdekte zulk wezen op den trottoirhoek tegenover het station.
Naar links en rechts kijkend, haastig overgestoken, en op
den man aan.
« Meneer, mag ik van u het bureau van den commissaris van politie weten? » kwam er schuchter uit, in Piet z'n
beste Fransch, terwijl de hand naar den hoed ging.
De toegesprokene, die aan accent, optreden en uitzicht
dadelijk den vreemdeling herkende, nam hem met vorschend
oog van top tot teen op en vroeg op korten toon.
« Den commissaris van welk gedeelte ? »
De jonge man voelde het onbeholpene van zijn optre-
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den, geraakte van de wijs, kleurde, keek verlegen en
stotterde :
« Ik ... ik ... den hoofdcommissaris. »
Alles aan den jongen Vis verjoeg gedachten aan een
boosdoener. Den indruk van frissche naieveteit bij Piet
moest de agent ook gekregen hebben, want een glimlach
Bleed over het strenge gelaat, hij keek eens de straat af, het
plein over, ontdekte oogenblikkelijk geen onraad en zei op
vaderlijken toon :
« Komaan, vriendschap, me dunkt u weet niet te best
den weg, wat wil u eigeniijk ? »
Piet was niet kleinmoedig, maar hij voelde zich opeens
zoo eenzaam, hulpeloos, zoo ver van huis in die groote,
onbekende stad, hij vond geen spitsvondigheden om het
antwoord te verbloemen en flapte uit, met een kleur over
heel zijn baardeloos gelaat :
« Ik zoek hier een jonge dame, een ... een kennis, die ...
die bij haar moeder weggeloopen is ... »
« Uw zuster ? » onderbrak de man, juist niet vriendelijk.
Dat was beleedigend. Verbeeld u ! Zoo jets veronderstellen van Keetje ! ! ! Piets oog vlamde verontwaardiging.
« Neen 1 ! ! »
Maar die verschrikte en verontwaardigde « nou ! »
bracht Piet tevens een blos van schaamte. Want ... hij zocht
dat meisje, het meisje wier daad schrik en verontwaardiging
bij hem te voorschijn riep, nu een vreemde veronderstelde,
dat zulke daad door zijn zuster bedreven was ... hm ! .. hm !...
Hij was te verward om aanstonds te antwoorden. Hij
had een poosje noodig om saam te rapen :
« Het ... het is de dochter van een dame mijner
kennis ... »
« Hm ! hm 1 » liet de agent hooren, wat Piet nog meer
van zijn stuk bracht. Maar toch vervolgde hij :
« Ze is met haar vader en zuster naar Parijs vertrokken.»
« Zoo ! Wei ! hm ! hm 1 meende nogmaals en hoestte de
agent, wiens gezicht vertelde, dat hij het een raar geval
vond. « Ja, kijk eens hier, goeie vriend, dat kan heel lastig
zijn, dat vinden van het meisje ... »
« Meisje ! » dacht gekrenkt Piet, die vond dat de poll_
tieman wel wat netter spreken kon van Bertha. En dat in
24
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Parijs ! in dat slechte Parijs, waar allerlei leelijke dingen
dagelijksch brood waren... De groene Piet dacht niet, dat
zelfs als het veel voorkomt, bevuild,beschimmeld dagelijksch
brood met andere oogen bekeken wordt dan frisch, smakelijk, uit den oven kornend.
« Als die lieden geld hebben om te bestaan, kunnen ze hier
hun leven slijten, zonder dat het politiebureau er jets van
te weten komt, of ze moeten, » lachte hij, « jets aanvangen
waarvoor ze de kast irk moeten. »
Piet ging niet in op de scherts. Aan ergernis of zich
boosmaken over den weinig respectvollen toon, aangeslagen
over vader en dochters Merken, dacht hij niet meer, maar
wel aan het wegloopen buiten weten zijner achtenswaardige
ouders, aan het steelsgewijs aanvragen van vier dagen verlof, aan het terughalen van een good deel van zijn geld op
het spaarbankboekje. En dat om Bertha na te loopen, die
hij niet zag te zullen vinden. Moedeloos liet hij het hoofd
hangen...
De Franschman kreeg medelijden.
« Hoor eens, beste vriend, vooreerst : ge schijnt me een
te nette jongen om een meid, die er vandoor is, na te
loopen... »
« Neen, neen, neen, » protesteerde Piet heftig, « ze is
veel netter als ik... »
De agent glimlachte, glimlachte niet misnoegd : die
jeugdige, onnadenkende geestdrift voor en vertrouwen in
het geliefde meisje mishaagde niet den onder zijn uniform
fijnvoelenden Edouard Cher* zoo heette de man. Hij voelde
zijn politiemannenkuras smelters.
« Korn, ik zeg niets meer tegen de jonge dame, wees
maar gerust, en nu — Voorzichtig ! » dit tegen een kennelijk
buitenmeisje, dat het plein wilde oversteken, terwiji twee
rijtuigen elkander gingen kruisen. Meteen greep hij het
verschrikte boerinnetje bid den arm terug op het trottoir,
bromde : « Alle duivels ! ziet ge dan niet ? » hief, toen de
voertuigen voorbij gevlogen waren, een witten stok op, alle
gerij hield op, het meisje ging het plein over, de stok ging
neer en het rijden en jagen en rennen hernam zijn gang.
Toen vervoegde hij zich weer bij Piet, wiens oogen het
tooneeltje gevolgd hadden met verbazing, maar ook met
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verdriet, daar hij meende zijn raadgever kwijt te zijn. Bij
dézes terugkomst drukte hij hem de hand als een oude vriend.
« Hoor eens, » hervatte Chene, doodkalm, alsof hij niet
juist een Jong meisje behoed had voor vermorzeling, a zijn
zij hier gevestigd, dan kunnen ze u op de « prefecture de
police » hun adres bezorgen zijn ze in een hotel of op
karners dan is het moeilijker hen uit te vinden. In dit laatste
geval, waarschuw me, hier is mijn adres. » Hij reikte Piet
een sierlijk kaartje over waarop stand « Boulevard Lafayette,84 », « dan kom ik bij u vanavond, tusschen acht en negen,
en help u, » hij glimlachte vragend, « om de dame van uw
hart te ontdekken. »
Piet bloosde en betuigde dank, Cherie de hand drukkend en nogmaals drukkend.
« Dus nu naar de « prefecture ». Hei daar ! » dit tegen
een koetsier, « rij meneer naar de « prefecture de police »!...
Zander rijtuig, » dit tegen Piet, « kom je er niet. » Piet
knikte instemmend. « Len fatsoenlijk burgerhotel is « Hotel
de la Flandre », Rue de la Pigue. Onthouden ! »
« Ja, ja, ja, » stamelde Piet, wiens hart overliep van
dankgevoelens. « Mijn allerhartelijksten dank ! Bertha ook
zal u hartelijk dank zeggen, geloof dat maar. Ze is heelemaal niet kwaad. Haar vader alleen...
« Ik ben er van overtuigd, beste jongen, » onderbrak
de agent, die rijtuigen, en omnibussen, en reizigers, en verdacht uitziende voddenrapers zag naderen en met die woorden duwde hij Piet, die gewillig gehoorzaamde, het bakje in.
« En avant, poupoule ! » zei de koetsier, op den skeletmageren paardenrug de zweep latende neerkomen.
Op een sukkeldrafje ging het de straat in. Het hoestende
paard sjokte vooruit,met gekromden rug,hangenden kop,open neergaande borst, hinkende knieen.
Piet onderwijl inspecteerde met verwondering de muffe,
rammelende kast met verschoten, uitrafelende bekleeding.
Hij had zich de Parijzer vigelantes voorgesteld als rijk,
mooi, keurig zooals alles in Parijs moest zijn, meende hij.
Maar misschien had hij een afgedankte sjees getroffen.
Hij keek het raampje uit.
Zijn oog Book in een rakelings voorbijsnorrend rijtuig.
Hij zag een beelderig gekapt en gehoed kopje en ... vuile,
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vieze rijtuigkussens en banker'. Het was een teleurstelling
voor hem. Hij inspecteerde niet verder zijn tijdelijk verblijf,
liet het portiervenstertje neer en keek naar buiten.
De luiken gingen van de vensters, aardige juffertjes,
kokette heertjes kwamen hier en daar uit koetspoorten ; nette
wagentjes, waaruit opsteeg een heerlijke geur van versch
brood werden voortgeduwd door vriendelijke, levendige
oude en jonge, blauwgeschorte vrouwen, die een schertsend
woord wisselden met den concierge van het door haar bezochte huis ; welke Cerberus doorgaans met veel drukte
weinig schoon maakte aan den huisingang, hij bepaalde
zich met brommend weg te schoppen een prop papier of op
te rapen een sinaasappelschil, afgegleden van den te vol geladen vuilnisvergaarbak. Het zonnetje keek guitig de
vensters der bovenverdiepingen in, en kuste even de toptakken der kastanjeboomen. Doorschijnend, glorieus blauw
maakte het den hemel en verhelderde ieder gezicht, dat
voorbijhaastte.
De straten werden levendig. Modistjes, kleermaakstertjes, winkelmeisjes, kantoor- en magazijnbedienden bevolkten ze. De laatste broodombrengsters en melkbezorgsters
haastten zich naar haar klanten.
Piet kon zich niet verzadigen aan het bekijken der
voorbijgangers. Hoe keek hij op tegen die gracieus trippelende, oogenschijnlijk geestig babbelende, lachende, schertsende, elegant gekleede, gekapte, stappende, zich bewegende
menigte. Hij voelde zich lomp, onhandig en ... alleen.
Hij dacht aan den politieagent : zijn hart sprong op
van vreugde, want dat was ten minste een houvast in die
groote, vreemde stad.
Het doel van zijn reis keerde terug in zijn hoofd. Wat
een moeilijke taak !
En zijn eerlijken vader, zijn beste moeder had hij er
voor bedrogen
Hij vroeg zich af, of ... of ... ja, of hij misschien niet
beter deed met ... naar Smolde terug te keeren.
Daar kwam het beeld van Bertha voor zijn geest, der
mooie Bertha, met de prachtige oogen, lachenden mond en
zijige blonde krulletjes, die bij ieder windje wiegelden en
dartelden tegen het leliewitte voorhoofd en
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« Wat loopt drat paard langzaam ! » bromde hij.
Inderdaad het paard draafde niet hard. Maar harder
draafde het nooit. Een draf was het eigenlijk niet, het was
het sukkeldrafje van een oud, afgetobd, hongerig dier, terwi.j1 het daar het vrachtje benevens het waggelend gevaarte
den boulevard Sebastopol aftrok.
Piet keek of hij nog niet een groot gebouw zag, waarop
denkelijk in groote zwarte letters : « Prefecture de Police. ))
Hij zag groote en kleine gebouwen, gebouwen boven welker ingang een vuile Fransche driekleur wapperde, gebouwen waarvoor kleine infanteristjes wandelden met lange
roode broeken en groote, niet te schoone geweren, maar
geen Prefecture de Police.
Een plof, een gevoel van breken van beenderen, van
een in stukken vallen van zijn hoofd, een omhoog veeren,
een terugsmakken op de rijtuigkussens, een gevloek, een
geroep, en geloop en geverzamel van donkere gedaanten.
Het paard was gevallen.
under het gevloek en geschimp en geschetter van den
vetten, glimmenden koetsier kwam Piet weer op zijn verhaal.
Hij betastte zich en vond noch bloed, noch builen,
noch scheuren, wreef zich eens over zijn hoofd, zijn verdere
pijnlijke ledematen, keek eens rond, zocht zijn reistasch,
opende het portier en stapte uit.
Een hoop toeschouwers, meewarig of spottend of guitig
kijkend en pratend, had zich verzameld om het dier, dat
doodbedaard op den grond bleef liggen, hoe de een ook
riep : « Hu! Cocotte ! » de andere : « En avant, poupoule! »
en de derde : « Allons, oue jongen! » het schudde er geen
oor naar, sloeg met z'n staart naar een vlieg, en voelde zich
klaarblijkelijk meer op zijn gemak op het asphalt als in het
gareel.
Het jongmensch verloor zijn geduld en tevens zijn
dunk van Parijzer huurkoetsierspaarden. Hij was ook al te
pijnlijk dooreengeschud om erg vergoelijken te oordeelen.
Hij duwde de nietsnuttige omstanders onparlementair
terzijde, en...
Hem gingen mond en oogen open van verbazing.
« Bertha! » kionk het juichend.
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Daar stond werkelijk Bertha Merken. Ze stond er tusschen de menigte een beetje schuw toekijkend.
Ze schrok toen ze haar naam hoorde, keek van waar de
stem kwam, zag Piet Vis op haar aankomen en maakte een
beweging om te vluchten. Maar hij was reeds bij haar en
greep haar bij den arm.
« Bertha, ik heb voor u de reis gemaakt, ik wilde u
spreken, » hijgde hij, zwaar ademend van opgewondenheid.
Een oogenblik ! » Hij trok zijn portemonnaie te voorschijn,
haalde er een tweefrankstuk uit en duwde het den verbluften
koetsier in de hand.
« Voor den rit, » zei hij met mond en gebaar, « ik heb
het rijtuig niet meer noodig. »
Hij plaatste zich snel naast Bertha en duwde de omstanders op zij.
De koetsier was niet zoo verbluft of hij riep na een blik
op het geldstuk : « He ! he ! burger ! het is niet genoeg. »
Meteen liet hij gevallen paard en waggelend rijtuig in
den steek en liep Piet na.
Deze keerde zich wrevelig om, van Welke gelegenheid
het meisje gebruik maakte om weg te sluipen.
« Wat ! niet genoeg? »
e Neen, neen, het dubbele, » zei en beduidde de vigilantenrij der.
Maar Piet Vis z'n zuinigheidsbegrippen kwamen in
verzet tegen afzetterij. Hij keek rond, ontdekte ter hoogte
van den paardekop een politieagent en voelde zich gered.
Verheugd wenkte hij den dienaar der gerechtigheid.
« Kom, loop heen ! dan zal ik maar met scha gereden
hebben voor jou, leelijke English, » zei nu de koetsier, met
een knipoogje en een glimlachje tegen zijn toehoorders-land
genooten, retireerend naar het uitrustend trekpaard.
Piet draaide zich om en ontdekte Bertha's vlucht...
Dat moest er nog bijkomen, gevonden en weer verloren...
Hij keek zoo teleurgesteld, zoo verschrikt, dat de toesehouwers meelijden met hem hadden en sornmigen zoekend rondkeken.
« He! he! meneer ! » riep een opgeruimde vrouwestem
van op het trottoir, « hier is de jonge dame, naar wie u
denkelijk rondkiikt. »
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Inderdaad, op het trottoir stand Bertha Merken, bloedrood van verlegenheid, onhandig trachtende te ontkomen
aan de schalke, maar scherpe scherts eener kleine, vriendelijke, bemoeizieke Francaise, die het meisje tegengehouden
had met praatjes, toen ze deze zag pogingen doen om haar
vrijer te ontloopen.
Drie stappen brachten Piet naast Bertha, die, had hij
reeds opgemerkt, veel zwieriger gekapt en gehoed was als
in Smolde. Maar om daarover onaangenaam aangedaan te
zijn, daaraan dacht hij niet. Heel zijn wezen ging op in de
vreugde der weervinding. Hij had het meisje lief met al de
oprecht idealiseerende eerste liefde eener frissche naieve
jeugd. Zwijgend gingen ze naast elkander, het meisje verlegen, hij ontroerd.
« Bertha, » klonk het na eenige minuten, « is het waar,
hebt ge uw moeder verlaten, niet voor een reisje, maar met
uw vader om niet meer terug te komen? »
De toon was zoo innig, zoo warm, zoo liefdevol, dat het
meisje, dat eerst het ijdel hoofdje misnoegd had afgewend,
een verzetwoord vond.
Bcreen
• Korn, neem het niet zoo zwaar op, » vergoelijkte ze.
« Zoo gauw als papa naar mama terugkeert, doe ik het
»
ook en
« 0, dus is het maar voor tijdelijk ? » onderbrak de
jonge man blij niet opmerkende hoe leeg aan gevoel die
stem klonk.
Het meisje kleurde.
« Nou ja, in den eersten tijd zal pa niet naar ma verlangen, ge weet, ma kon sours erg onaardig zijn voor pa, en
zoo zeurig. Het was niets geen plezier meer met haar. En
zoo schriel, » vervolgde ze koud. « je kon nog geen nieuwe
japon meer van haar loskrijgen. »
« Maar, Bertha, wierp hij in zijn rechtvaardigheidsgevoel schuchter tegen.Uw mama had het misschien niet meer.
Ze vertellen a.. ze vertellen ... nu dan, dat de houthandel
van Merken failliet zou verklaard worden.
Het meisje schaambloosde. Even. Ze gleed langzamerhand over alle schaamte heen.
« Ja maar, zeurig en akelig als ze zijn kon. En dan een
japon is toch zoo'n groote zaak niet. »
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's Meisjes woorden en manieren begonnen Piet te
prikkelen.
« .En uw papa, hoeveel nieuwe japonnen heeft die u
gekocht ? »
« Zooveel heb ik er niet noodig, » wierp Bertha van
zich af. En toch heeft pa Helene en mij er een gekocht, n
hernam ze trotsch.
Piet was verwonderd over die uitgave.
4( Heeft hij dan zooveel geld ? o
« Nu, zoo slecht stond het thuis niet, » blufte ze.
« Rentenieren kunnen we natuurlijk niet en daarom gaan we
He, ik klap uit de school, » onderbrak ze zichzelve.
een
De jonge Vis was onthutst.
« Gaat u een kroeg houden? Bertha, gaat ge achter een
schenkbank staan ? »
Het meisje lachte luchthartig.
« He, Piet, wat een lijkbidderstoon Zou men niet
zeggen, dat daar God weet wat voor schandelijks aan is. Ik
vind het heel prettig. Natuurlijk is het een net café, niets
voor werklui of koetsiers. Maar ik verklap al meer en meer
en dus, Piet, ik zeg niets meer van onze toekomstplannen. »
De jonge man had peinzend toegeluisterd, op zijn rond
jongensgezicht lag bekommering.
« Bertha, » klonk het teeder en ditmaal mannelijk. « Ik
ben hier naar toe gekomen om je te verzoeken bij uw moeder
terug te keeren. Ze verlangt zoo naar haar meisjes. »
o Loop heen ! Ze heeft ons nooit aanbeden, ze denkt
maar aan haar eigen, en ze wil ons terug omdat het gek
staat voor de menschen, » kwam er koud en onverschillig
uit het mooie, roode mondje.
Piet Vis, die zijn ouders hartelijk lief had en van dezer
groote liefde wederkeerig overtuigd was, raakte van de wijs
bij het aanhooren dezer vreemde opvattingen en verhoudingen weliswaar had hij nooit veel teederheidsbewijzen
zien uitdeelen in het gezin Merken, maar onverschilligheid,
onnatuurlijke liefdeloosheid had hij nooit opgemerkt. Zijn
liefde sloot echter vast de oogen voor ontstemmende gedachten.
« En ik wilde u verzoeken, Bertha, » hervatte hij innig,
« terug te komen voor
om mijn vrouw te worden. De
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betrekking van stationschef is mij beloofd voor misschien
reeds het volgend jaar en — ja, Bertha, ge weet dat mijn
ouders gekant zijn tegen een huwelijk tusschen ons beiden »
Het meisje, dat aandachtig geluisterd had hoewel
schijnbaar onverschillig, trok minachtend het neusje op en
»
smaalde : « Zie je !
« Maar, Bertha, indien ze zien, dat ge terugkomt, hoewel uw moeder in vernederende omstandigheden
»
« Dus zie je toch zelve dat ik niet terugkeeren kan, nu
de heele stad vol is van ons failliet
» huilerigde ze.
« Jawel, » zei Piet, zich dezen keer een schrander lid der
familie Vis toonend, « als vader en moeder zien, dat ge zOo'n
goede dochter zijt
Een cynische glimlach gleed over het mooie jongemeisjesgezicht.
«
zullen ze heel gunstig gestemd worden voor u, en
als ik hun dan zeg, hoe gelukkig ik met u zou zijn, zullen
ze toegeven, geloof me, » pleitte hij.
« En me de eer aandoen, » schamperde ze, « van me in
de familie op te nemen. »
« Kom, Bertha, neem het ouderwetsche, maar doorgoede menschen niet kwalijk dat ze u voor een beetje ijdel
houen. Kijk eens, eigenlijk hebt ge alleen met mij te doen
en ge weet dat ik ook hou van een aardige omgeving, en als
gij dus maar zorgt toe te komen met het salaris, dan is alles
in orde. En denk eens wat lieve waning de stationschef
doorgaans heeft. En ruim. Geloof, Bertha, we zullen het
prettig, heerlijk hebben. »
Een glans van geluk maakte het jeugdige gelaat zoo
mooi, dat het meisje getroffen was en weifelde, nadenkend
van terzijde haar gezel beschouwend. Maar neen, Parijs!
Parijs ! het iichtzinnig Pariis ! ze had het nu ruim een maand
genoten, haar zinnen beneveld met ijdelheid, wufte genoegens, zinnelijkheid. En haar verhitte verbeelding en haar
vader voorspiegelden haar geneugten, pronkerijen zonder
einde. En haar dan aan boord komen met sentimentaliteiten !
met liefde zonder einde en eerbare huisvrouwplichten ! ! ....
Ze glimlachte medelijdend.
Nochtans fluisterde de voorzichtigheid, de gedroomde
plezieren moesten zich eens niet verwezenlijken en daarom...
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ze legde hartelijk de kleine, goed gevormde hand op den
arm van den jongen man.
« Piet, ik zal het u maar zeggen, » ze sprak zacht en
en vertrouwelijk, « ik mag pa niet verlaten die Nelly
Brand, die ik met veel moeite weggekregen heb, zou terug-keeren. » Ze loog schaamteloos, want het was haar zuster,
de achttienjarige Helene,welke uit wroeging zoo lang en zoo
sterk aangedrongen had bij haar vader, dat die weggezonden
had de cafemeid, meegenomen meer uit brooddronkenheid
dan uit hartstocht hij ook was te ikzuchtig om er andere
hartstochten dan eigenliefde op na te houden.
De jonge man kleurde bij de herinnering aan de schanddaad en jubelde :
« 0 Bertha, lieveling, dat was heerlijk van u ! »
« Is 't niet? » speelde ze verder met trotsche hoofdbeweging en streelenden glimlach. « En daarom, beste Piet,
mag ik, in alle geval, nu niet weg. Eerst moet pa het zonder
mij kunnen stellen. Als Helene op dreef is, spreken we over
onze toekomstplannen. Tot zoo lang, geduld, Piet. »
De jonge man was half overwonnen om niet verder aan
te dringen op Bertha's oogenblikkelijken terugkeer. Het
meisje stond hooger dan ooit in zijn schatting. Ja, hem ging
een licht op, dacht hij, hij had eigenlijk nooit haar waarde
gekend. Ze was veel beter, veel edeler dan hij ooit gemeend
had. Uit doorziend plichtgevoel was ze met haar vader vertrokken, uit beredeneerd plichtgevoel bleef ze bij den man.
Bertha was een ideaal-vrouw.
Met ootmoedige teederheid keek hij haar aan. Wat was
ze goed, en lief, en verstandig...
« En ... en ... als ge hier eens iemand vraagt, die ... die
u meer waard is als ik, » stamelde hij, verbleekend bij die
gedachte.
Weer was een spotglimlach op het rose-en-wittegezichtje.
« Die waardiger was haar man te worden als de grasgroene,
dom-eerlijke en oprechte Piet Vis... » Ze begon de geschie
denis kluchtig te vinden en schoot in een luiden lach.
Piet, te goedmoedig om boosheid te vermoeden, wist
niet wat te denken.
« Is mijn angst zoo belacheliik ? * vroeg hij met benepen stem.
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« Ja, ja, ja, » lachte ze.
Zijn gezicht klaarde op.
« Dat doet me genoegen, Bertha. p
Ze drukte de mooie hand zacht op den arm van Piet en
boog het hoofd vertrouwelijk naar hem toe :
« Hoor eens, Piet, beste Piet, ga gerust naar Smolde
terug. 1k blijf u trouw en zoo gauw de omstandigheden het
veroorloven ga ik met u naar uw station. Zeg niemand
dat ge me gezien hebt... 0
« 0, niemand weet dat ik hierheen ben. »
Ze fronste even de wenkbrauwen. De oue Vislui waren
niet een weinig tegen haar !
« Zooveel te betel-, Piet, » hernam ze scherp, het hoofd
trotsch in den nek werpend. c En zoo gauw we gevestigd
zijn zend ik u mijn adres en schrijft ge me eens. »
Hoe het met uw mama gaat ? »
« Goed d d... » geeuwde ze. « Alles wat ge graag in den
brief zet, en nu, hou u goed ! Ik moet naar huis. Nu al
heb ik veel te lang gepraat. Papa mag niet weten dat ik u
ontmoet heb. Adieu ! »
Ze trok haar arm uit den zijnen,
« ja maar, ik breng u thuis, » haastigde Piet, haar hand
weer grijpend en beproevend ze op zijn arm te leggen. « En
ge moet me zeggen, hoe ik en uw mama u voorshands
posterestante schrijven kunnen. »
Bits trok ze de hand los.
« Neen, neen, nu niet, Piet.Ge moet niet plagen en me
laten gaan, en me beloven me niet te volgen. »
Ze waren een drukken straathoek genaderd.Haar oogen
gingen rechts en links.
« Zoo niet, Bertha, zoo niet, » smeekte hij haar arm
grijpend, daar ze de handen stijf naar beneden hield.
Een duw, een dringen van voorbijgangers, hij voelde
haar den arm uit zijn greep trekken, hoorde : « Ik schrijf, »
keek naar haar en zag haar niet meer.
Nergens, aan Been kant ontdekte hij iets van haar. Ze
was verdwenen.
Zoeken was onnoodig, had de politie-agent van de
Gare du Nord gezegd, indien ze in een hotel of op kamers
wonen.
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Moedeloos boog hij het hoofd. Weg ! weg ! en hij had
haar zooveel te zeggen zooveel !... Wat had hij de gelegenheid slecht gebruikt, beschuldigde hij zich.
Instinctmatig gingen zijn oogen naar rechts, naar links,
om het meisje waar hij zooveel van hield, van wier bezit hij
een weelde van geluk verwachtte. Haar te beschuldigen op
eenige manier kwam niet in hem op, alle onrecht was aan
zijn kant, meende hij oprecht.
Langzamerhand vergat hij alle onaangenaams, ja tooverde haar handelwijze en gezegden om in aanduidingen
van plichtbesef en vrouwelijke teederheid, alles verdween
wat de oudste dochter van juffrouw Merken aan fouten had,
hij zag aan haar nog slechts een toonbeeld, een ideaal van
vrouwelijke lieftalligheid en deugdzaamheid. Hij kwam zoo
ver van zich te beschuldigen van zelfzucht omdat hij haar
verlangde te bezitten en van zich harer onwaardig te gelooven.
Na uren van treurig, doelloos rondzwerven telegrapheerde hij Eduard Chenê en maakte deze's avonds deelgenoot van zijn bevindingen, vreugde, verdriet en hoopvolle
verwachtingen.
Met den nachttrein vertrok hij naar Smolde en kwam er
moe en ontevreden aan, het beschamend bewustzijn meebrengend, dat hij voor den eersten keer van zijn leven zijn
ouders bedrogen had, een geheim had voor zijn goede
moeder.
(Wordt vervolgd.)

JULIE RUSSEL.
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Wanneer men te Leiden uit het oude Witte-Vrouwklooster, de tegenwoordige Academie, op het Rapenburg
komt en langs 't mooie oude huis van den pedel, dat in i600
al moet bestaan hebben, links den hock omslaat, komt men
door een labyrinth van straatjes aan de Weddesteeg, waar
den I5 den jUll 16o6 de man werd geboren, die de grootste
zoon van het kleine Holland en de grootste schilder der
Renaissance is geweest. De voorgevel van 't huis is geheel
veranderd, er is nu een stal in, maar een leelijke steen wijst
de plaats aan, waar Rembrandt Harmenszoon van Rijn geboren werd.
Hij was de vierde zoon en het vijfde kind van den
molenaar Harmen Gerritsz, die zich, naar zijn aan den Rijn
staand pand, van Rijn noemde, en van Neeltje Willems
dochter van Zuytbrouck, een bakkerskind. Rembrandt is
echter niet in dien molen geboren, al is het mogelijk dat hij
er later zijn werkplaats had. Deze molen stood aan den
overkant van de Weddesteeg, bij de opening van 't Noordeinde, dicht bij de Witte Poort, en waarschijnlijk niet ver
van de plek, waar nu 't borstbeeld van Dupuy is. Het steit
den kunstenaar in zijn werkkiel, op ongeveer vijftigjarigen
leeftijd voor.
Rembrandt zelf schijnt dat huis in de Weddesteeg nooit
te hebben geetst of geschilderd, maar op de tentoonstelling
in de Lakenhal was een stukje van Gerard Dou, dat ons
een denkbeeld geeft van de woning,zooals die er in 162o moet
hebben uitgezien. Het is heelemaal een burgermanshuis,
met een zoogenoemde deel, waar men recht met de deur in
de woonkamer valt, een lantaarn h.00g aan de eiken balken
opgehangen,en op den donkeren achtergrond een draaiende
trap. Vooraan zien we Rembrandt's moeder, op ende top
een burgervrouwtje, dat met een pollepel een g,rooten
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aarden pot met pap uitschept. Naast haar, v6or een boograam een spinnewiel, rechts een biervat en heel op den
voorgrond een melklikkende poes.
Klaarblijkelijk een vertrek waar Rembrandt woonde,
hoewel 't ook wel in den molen kan zijn.
Zijn ouders, ofschoon burgermenschen dus, zaten er
toch voor hun doen en voor die troebele tijden warmpjes
in. Ze bezaten o.a. een graf in de St-Pieterskerk, en hoewel
de andere zonen een ambacht moesten leeren, besloten zij
al vroeg dat hun knapste jongen moest studeeren en werd
Rembrandt op studie gedaan aan de Leidsche Hoogeschool.
« REMBRANDUS HERMANNI LEYDENSIS (20 Mei
1620) : Zijne ouders hem ter scholen bestedet hebbende omme
mettertijdt te doen leeren de Latijnsche Tale ende daer naer te
brengen tot de Leytsche Academie, op dat hij tot zijne Jaeren
ghecomen wesende de stadt en 't gemeene Besten met zijn wetenschap zoude mogen dienen ende helpen bevorderen. (Orlers,
beschrijving van Leiden, 1641.)
« Rembrandt is geen sieraad. der Leidsche Hoogeschool geworden en wanneer hem van de Latijnsche School nog zooveel
kan bijgebleven zijn dat hij uit de Herscheppingen van Ovidius
herhaaldelijk zijn onderwerpen koos; zijn Andromeda aan een beek,
inplaats van aan de zee, bewijst wel dat hij den tekst niet meer
herlas. In een Bijbelsch verhaal, zou hij zulk een Hater niet begaan hebben.
En wie meenen mocht dat hij Homerus had gelezen, kent
de Latijnsche school van die dagen niet. (1)
« Waerom, vervolgt Orlers. Doertoe hij gants geen lust ofte
genegenheyt gehadt hebbende, dewijle zijne natuurlicke beweghinge alleen streckten tot de Schilder en de Teycken Conste,
zij luyden genootsaeckt geweest sijn, haer soon uyt de schole
te nemen ende volgende zijn begeeren te brengen ende te besteden bij een schilder, omme bij deselve te leeren de fundamenten
ende beginselen van dien. »
Deze schilder was de zeer geitalianiseerde en Italianiseerende Jacob Swanenburg, de zoon van den bekwamen
Isaac Claesz Swanenburch, die, behalve van Goyen, ook
Otto van Veen, Rubens' leermeester, tot leerling had gehad.
Jacob Swanenburch genoot tijdens zijn leven een hoogen.
(1) Uit de rede van Prof. Jhr Six in de aula te Amsterdam.
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roep, waarschijnlijk in dien Italie-lievenden tijd het meest,
omdat hij in Italie, waar hij zelfs met de inquisitie kennis
maakte, had gestudeerd, met een Italaansche vrouw getrouwd was, en over 't geheel de Nederlandsche traditie,
zooals toen in de mode was, verachtte.
Tat de techniek betreft, kan hij echter wel een uitmuntend onderwijzer zijn geweest ten minste, zijn beroemde leerling heeft nooit blijk gegeven dat hij deze niet
beheerschte.
Bij dezen meester « blcef hij omtrent de Brie Jaeren, ende
also hij gheduurende denselven tijt, zoo zeer toegenomen hadde,
dat de Const Lief hebderen daerinne ten hoochste verwondert
waeren, ende dat men genoechsaem konde sien, dat liij metter
tijdt een uytnernende Schilder zoude werden. So heeft sijn Vader
goet gevonden hem te besteden ende te brengen bij den ver_
maerden schilder P. Lastman, wonende tot Amsterdamme, opdat hij door denselven vorderende beter mocht geleert ende onderwesen werden.
Pieter, Pieterszoon Lastman, was in 1623, toen Rembrandt waarschijnlijk op zijn atelier kwam, een goeie
veertiger, die een grooten naam als schilder en leermeester
had. Zijn eigen leerjaren bracht hij bij den bekwamen
portrettist Gerrit Pietersz., den broeder van den beroemden
organist Jan Pietersz. Sweelinck door, en bezocht tusschen
1604 en 1607 Italie, waar hij zich in den kring van den Frankforter Adam Elsheimer bewogen heeft. Men vindt werk van
hem, o. a. in het IVIauritshuis in den Haag en Rembrandt's
vroege stukken schijnen hier en daar, vooral in de compositie, wel door hem beinvloed. Van 1617 tot 1619, is een
latere:vriend en kunstbroeder van Rembrandt, Jan Lievensz.,
mede bij hem in de leer geweest.
Laten we verder hooren wat Orlers hiervan zegt :
« Bij denselven omtrent ses maenden gheweest zijnde, soo
heeft hij goet gevonden alleen op hem selven de Schilder
Conste te oeffenen ende te practiseeren, ende heeft daerinne soo
geluckich gheweest, dat hij geworden is een van de tegenwoordighe vermaertste Schilders van dese eeuw. »

Nadat hij dus zoowat een half jaar in Amsterdam
geweest was, trok hij weer naar Leiden terug om alleen
verder te werken.
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Al had hij Been meester meer, hij studeerde toch druk
en was te Leiden daartoe wel in de gelegenheid. Leiden
heeft een van onze beroemste vroege schilderscholen gehad.
Nog bewondert men in de Lakenhal 't interessante Laatsie
Oordeel van Lucas van Leyden en de Kruisiging van Cornelis
Engelbrechtsen, die met Scorel en Geertgen tot St-Jans,
wel de beste vertegenwoordigers zijn onzer VOor-Renaissance, die nooit de beteekenis der Vlaamsche heeft gehad.

Waarschijnlijk werkte hij nu verder met Lievens
samen en met Gerard Dou, die met hem om strijd zijn
Vader, zijn Moeder en zijn Broers portretteerde — op ongeveer dezelfde wijze als hij — met talent, maar . niet geniaal.
Zijn ouders vooral waren in dien tijd Rembrandts
meest geliefde moddellen. Zijn moedec beeldde hij of met
etsnaald en penseel, enkel zooals ze was, met haar mysterieuse trekken van verheven Sybille, een wijze, met een
gel= zoo schoon, dat men haar vaak voor eene van
hooge geboorte heeft gehouden, (o. a. the Countess of Desmond),met op haar schoot de gewijde bladeren waaruit ze de
schoone Bijbelverhalen, aan haar grooten zoon heeft geleerd.
Met zijn vader sprong Rembrandt familaarder om.
Soms portretteerde hij hem, zooals hij was, zooals hij in
't dagelijksch leven door zijn molen slofte, met een kaal,
niet al te proper gewasschen hoofd, in een soort van
roppige kasak, waar klaarblijkelijk de mot in had gezeten.
Soms trok hij hem allerhande mooie kleeren aan, een
koningsmantel of een harnas, of hij deed hem den blinkenden halsberg om, waar hij later ook zichzelf of zijn
broers mee affubleerde, of hij zette hem een berenmuts of
een helm op 't hoofd en de goeie, ouwe man liet met zich
sollen en verdroeg 't met een goedig-berustend, hoewel wat
eigenwijs en koppig gezicht. 't Liefst schilderde hij zijn
eigen portret, soms gewoon, met 't zachte onschuldige
jongensgezicht, van eenigszins vaag-onbestemde vormen,
met 't bolle, niet al te hooge voorhoofd, waarover de krullende haren laag zijn gegroeid, de diep liggende kleine
oogen, de dikke neus en het puntige kinappeltje.
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Maar vaker nog trok hij allerlei snuiten in den spiegel.
met open mond, met kleine, valschelijk toegenepen oogjes,
met een neus als een trompet, met zijn muts achter op
zijnen kop en vertrokken grijnzenden snuit, Ook aan eenige
genre-tooneelen waagde hij zich echter reeds in dezen tijd.
Zijn vroegst gedateerde stukken zijn van 1627 : de Paulus
in de Gevangenis te Stuttgart, dat niettegenstaande het zeer
doordachte, zeer gevulde tooneel wat nuchter aandoet en
de Goudwisselaars te Berlijn, dat niet beter is geschilderd,
maar wel veel warmer gecomponeerd. « Rembrandt in den
dop n, voelen we reeds in den Filosoof bij Kaarslicht, (Mevr.
Mayer, Weenen) en de V erloochening van Petrus (v1d Heydt te
Berlij n).Verder Paulus aan zijn schrijjtafel(Germ.Mus. Neuremberg) en de Christus te Emmaus bij Mew-Andre-Jaquemart,
dat in 1898 op de Rembrandt-tentoonstelling geweest is.
Ik kan het hier niet Bens zijn met Jan Veth, dat hij het
zelfde onderwerp later nog veel meer diep gevoeld zou behandelen. Voor mij behoort dit werk van den 22- of 23jarige,
met de stukken tusschen 57 en 62, tot het hoogste wat zijn
kunst ooit gaf. Deze Christus is niet van de aarde, het is
niet geschilderd om 't bereiken van een ongemeen lichteffekt (men wil in die licht-effekten van Rembrandt altijd
een soort kunstje zoeken), het is het astrale lichaam van den
Heer, dat hij ons hier te zien geeft, het goddelijk licht emaneerend uit en omstralend het lijf van den Verrezene zelf.
De Christus triumphator, de Zoon van God, die de verschrikking van hel en graf heeft te niet gedaan, die zegepraalt over Leven en dood.
Want laat het hier van aanvang aan gezegd zijn, ik
onderscheid in Rembrandt, evenals bij bijna alle genieen,
twee verschillende naturen, die soms ineenvloeien, maar
vaker nog zeer scherp gescheiden zijn. De eene is van de
de aarde aardsch. 't Is de kunst van een zeer zinnelijk
mensch, die veel dingen deed die hij beter had gelaten, die
de Susanna met de ouderlingen schilderde, den door den Adelaar omhoog gevoerden Ganymedes, den Goudregen die over Danae
neerdaalt, de meer dan schokkende Vrouw van Potifar (ets)
en de vaak terecht « gewraakte naakten ». Maar in dezen
Rembrandt, die alleen aan de meesten is bekend, en die de
25
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meesten, om zijn meesterlijke techniek, wel met voorliefde
beschouwen, huisde, zooals de geest in het lichaam woont,
de andere, de ziele-Rembrandt, die slechts door weinigen is
gekend — de Ziener, de Profeet, 't Genie bij Gods genade.
Deze werd in zieleverrukking, vooral tusschen de jaren
48 en 62, toen hij door veel leed was verreind, opgevoerd
tot de hoogste hoogten, tot het Licht, dat straalt om den
troon van God.
't Is onzin ons te praten van chiaroscuro, zooals dat ook
door enkele en niet door de grootste der Italianen is gebruikt
of Rembrandt bij Velasquez of Zurbaran te vergelijken.
Men vergelijkt de allergrootsten niet !
't Licht, dat Rembrandt zag in zijn hoogste visioenen,
is 't eeuwige licht, dat alleen door de grootste genieen, door
Dante, Vondel, Michel Angelo, Shakespeare is gezien.
Deze Rembrandt is door zijn landgenooten 't minst van
alien verstaan. 't Is zeer zonderling dat de minst mooie werken van hem vaak 't hoogst worden geprezen. Men looft
bij voorkeur zijn technisch kunnen, — buiten enkele, zooals
Prof. Quack, Dr Dyserinck en Jan Veth, begrijpt men den
dichter-ziener niet.
Prof. Quack is onder de eersten geweest, die op dezen
geestelijken Rembrandt, dezen dubbelganger, de aandacht
heeft gevestigd in zijn mooie openingsrede, die hij den
i6den Juli 1 9 06 in de Westerkerk hield :
« Hij is de pictor per fulmen, hij schildert als met bliks emlicht.
» Te midden van het gewone alledaagsche zijn, te midden
van het kleurige of donkere leven, laat hij zijn licht uitstialen.
Dat licht is de kern van zijn levensbedoeling. Het wordt
allengs, als hij ouder wordt, een vuur, dat haast minder naar
buiten vlamt om van binnen des te warmer te gloeien.
» Het is een heilige verborgenbeid, die onmerkbaar, doch
vast, nadert tot de uiterlijke voorvallen van ons bestaan.
Het is de uitdrukking van zijn zieleleven, en dat leven
trilt mee in ons. Het mysterieuse, diepzinnige van zijn visie
grijpt ons aan, het doet ons soms beven. Wij voelen, wanneer
wij vOcir zijn schilderijen staan, iets van het bestaan van onbekende verschijnselen, van hoogere machten.
Hij zelf gaat als in tragische eenzaamheid voorbij, in zijn
binnenwaatts gekeerd leven, met den meditatieven trek op het

REMBRANDT

371

gelaat. Soms vermoeden wij een titanische kracht, die waarheid
en schoonheid innig zoekt te vereenigen; wij staren en staren,
wij onderstellen een worsteling, en ziet, plotseling openbaart in
zijn schilderij een stuk als van een verborgen hemel, het latente
vuur. Het is als een stuk uit de eeuwigheid :
» Sub specie ./Eternitatis.

If
Toen Rembrandt in 1624 naar Leiden terug ging,
studeerde hij, zooals we gezien hebben, verder met Gerard
Dou en Jan Lievensz, die hem vaak bezocht en veel bij
hem aan huffs verkeerde.
« Ook moet hij Joris van Schooten, den knappen, zij 't ook
niet genialen schilder van schuttersstukken, Erajas v/d Velde
en zijn leerling Jan van Goyen hebben gekend. »
Van Goyen is een kennersartist, ik geloof dat de meeste
leeken zijn naam nooit gehoord hebben, die met zijn droom
mooie landschappen, meestal in zwevend beige-bruin, met
't teere blauw van Noorderluchten, een overgang schijnt te
vormen tusschen de _plein-air studies en fantasieen van
Hercules Seghers en die van Rembrandt zeif. Dan was er
Jan Davidsz de Heem, Pieter Potter en Porcellis, met zijn
zeetjes, porceleinachtig, etheries, een beetje herinnerend
aan Japansche kunst, waarvan een eigenaardig staaltje in
de Lakenhal was.
Wel verkeerde Rembrandt met die alien, maar ik
betwijfel of hij ooit sterk hun invloed heeft ondergaan.
Geesten van zijn portuur laten zich niet beinvioeden. Ze
kunnen eens, nu en dan, bij geval, een onderwerp — een
manier aan een ander ontleenen, zooals Shakespeare zijn
Romeo and Juliet aan Luigi da Portela heeft ontleend, waarom men hem in onze dagen van plagiaat beschuldigen zou.
Maar zeifs bij dat ontleenen, blijft, wat zij er van maken
oorspronkelijk werk, waar zij « de leeuwenklauw van hun
genie op drukken ». Hij zal al wel in zijn eerste jeugd, de
groote eenzame geweest zijn, peinzend door het leven
gaande, langs de lagere geesten heen. Ook zien we reeds
uit zijn allervroegste werk dat hij een home-lover geweest is,
zijn heele gestalte, zijn kleeding, de onderwerpen, die hij
't liefst behandelde, duiden den huiszittende aan. En dat,
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in dubbelen zin binnenwaarts gekeerde leven, dat zoo innig
met zijn geest was verwant, die in zijn diepste roerselen
Hollandsch is gebleven, heeft hem al vroeg tot etsen gebracht, waarvan hij de techniek waarschijnlijk bij een
broer van Swanenburch geleerd had, die ons als plaatsnijder wordt aangeduid. De oudst gedatumde plaatjes zijn
van 1628, maar vele er van zijn reeds zoo volkomen, dat ze
moeilijk als proefwerk van een eersten beginner kunnen
worden beschouwd.
Enkele kopjes van hemzelf, van zijn ouders, familie, en
de zoogenoemde bedelaarsetsen, bijna alle tusschen 28 en.
32 gestoken, zijn reeds zoo verzorgd, dat veel werk, waarschijnlijk door hemzelf vernietigd, er aan vooraf moet zijn
gegaan. Van zijn schilderstukken hebben we, van 1631,
o. a. de groote Heilige Familie te Munchen, waarin de techniek nog wel een weinig beneden zijn latere volmaaktheid
blijft en de Simeon in den Tempel, in het Mauritshuis in den
Haag, die reeds een voorsmaak geeft van de Oversfielige
Vrouw in de National Gallery te Londen. Behalve Dou had
hij in dien tijd waarschijnlijk nog een anderen leerling :
Willem de Poorter, en Isaac de Jouderville heeft omstreeks
dien tijd wellicht ook bij hem gewerkt. Joris van Vliet
maakte reeds toen etsen naar Rembrandt's schilderijen en
andere reproducties ervan waren in dien tijd te Parijs bij
Ciartres en te Amsterdam bij bekende kunstkoopers als
Hugo Allardt, Clement de Jonghe, Dancker Danckerts uitgekomen,terwij1 hem door verscheiden rijke burgers uit die
stad, opgedragen werd om hun portret te maken.
Dit is natuurlijk de hoofdreden geweest van zijn besluit
om zich voor goed in Amsterdam te gaan vestigen, maar in
1632 moet hij toch nog te Leiden hebben gewoond, want
we weten dat hij den 2 Osten Juli 1632 te Amsterdam logeerde,
« ten huyse van Mr Heyndrick Ulenburch, schilder op deBresstraat, aan St Anthonissluys » (I), in de tegenwoordige
(1) Wij kennen uit dien tijd een schuldbekentenis van Uylenburch, ten gunste van den altijd royalen Rembrandt :
ck Op huyden den 20 Juny 1631 compareerde voor mij
Geerloff Jellisz Selden Notaris ....... , . . . .
Hendrick Ulenburch, Cunsthandelaar en bekende wel en deuchdelijk schuldich te wesen aen Rembrandt Harmensz, wonende
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zoog. Jodenkoek, dicht bij de plek waar hij zeven jaar later
een eigen huis zou koopen.
Amsterdam was in die dagen « de stapelplaats van het
wereldverkeer. » waar soms wel meer dan vijfhonderd groote
schepen in de dokken lag-en. « Het Y was een mastbosch » en
een groot deel van haar welvaart dankte niet alleen Amsterdam,
maar heel Holland aan haar waardigheid van koloniale mogendheid. waardoor de jeugdige republiek zich van al haar
voorgangsters onderscheidde.

Ordonnantien als die van het nude Amsterdam zijn er
het doorslaande bewijs van, een stad moet al onder de
zeevarende steden meetellen, eer er sprake kan zijn van het
aanleggen van een soort van water-wetboek,met reglementen
aangaande het varen op vreernde havens.
« S'il y a du plaisir » schreef Descartes « a voir croitre les
fruits de nos vergers, pensez-vous qu'il n'y en ait pas bien
autant a voir venir ici des vaisseaux qui nous apportent abondamment tout ce que produisent les Indes et tout ce qu'il y a de
rare en Europe ».

Terwijl de Joden, die na de jodenvervolgingen in
Spanje en Portugal naar Holland waren uitgeweken, ons
schatten aanbrachten, die het Gemeenebest voor een groot
deel in staat hadden gesteld om zijn oorlogen met zulk
glanzend gevolg te voeren. — De Joden, het oude, uitverkoren yolk van God, de bewaarders der gewijde geschriften,
toen nog niet door hun inmenging met het blonde Noorden
verwaterd en verbasterd, met hun zacht-diepe droomoogen
en fluweelen huid een toon van 't Oosten in het hart van.
't Noorden, in hun statige, rijke gewaden iets vreemdgeheimzinnigs, iets exotisch, wat den boven alles kleurlievenden Rembrandt aantrekken moest en waarom het als
van zelf schijnt te spreken dat hij juist in die wijk zijn
tot Leyden off aen toonders deses, de som van tienhondert guldens ter cause van geleende penningen bij den voorsz. Hendr.
van Ulenburch van den voorn. Rembrant tot zijn contentement
ontfangen, wel verstaende off de voorsz. Rembrant de voorn.
som over een jaer begeerde affgedaen te hebben, dat hij alsdan
gehouden zal zijn, den voorn. van Ulenburch drie maenden voor
den tijd daarvan te waerschuwen.
Dat Rembrandt de geleende penningen ook tot zijn contentement terug ontving, meldt de geschiedenis niet.
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woonplaats koos, waar anders bijna geen christenen
woven.
Als natuurlijk gevolg van den steeds toenemenden
rijkdom, begon bij ons ook de kunst te bloeien. « De
puntige Avercamp en zijn geestverwant Cabel schilderden
er hun klare winterstukjes ». Hercules Seghers, voor de
meesten een onbekende, voor bijna alien een onbegrepene
en Pieter Stalpert leefden nog; Aert Van der Neer moet er
toen al gewoond hebben.
« Aan zeeschilders teide Amsterdam onder `zijn inwoners
den zwager van Porcellis, Hendrik van d'Antonissen,
Abraham de Verwer, Wou, Claes Claeszoon ; (Simon de
Vlieger kwam pas later in de stad) en onder de genreschilders was Pieter Potter, een van de Leidsche Vanitas-bent,
eerst kort voor Rembrandts vestiging aangekomen. Adriaen
Brouwer had er gewoond en de stad hield hem nog in
dankbaar aandenken, Pieter Quast zette er zijn werkwijze
voort, Pieter Codde produceerde er zijn gezelschapsstukjes,
die door zijn leerling Willem Cornelisz. Duyster nog werden overtroffen, een zwager van hem was de eigenaardige
te verdienstelijke Symon Kick. »
Maar bovenal bloeide te Amsterdam, evenals overigens
in al de groote Hollandsche schilderssteden, de kunst van
het portret. Uit onze kerken was de kunst gebannen, de
gebouwen zelf, die we voor een deel nieuw hadden gebouwd, voor een deel onzen katholieken broeders hadden
afgenomen, waren voor onzen eeredienst hervormd, met
veranderingen, die wellicht niet onvoorwaardelijk als verbeteringen waren te prijzen. In de middenbeuk werden
banken en een Doophuis aangebracht, de mannen zaten in
banken en de vrouwen op stoelen, de muren werden proper
ieder voorjaar gewit, opdat een teedere muurschildering of
zachtkleurig tapijt, de vrome aandacht niet zou verstoren,
vooral de schilderijen en beelden werden weggenomen,
uitgaande van 't tweede gebod : Gij zult u geen gesneden
beeld, noch eenige gelijkenis maken ».
Maar de schilders och arm onze schilders! waar
gingen die nu blijven met hun kunst ? Ze waren als van
zelf aangewezen op binn.enhuisjes, bloem- en vruchtenhoewel volgens de leer
stukken, stillevens en portretten
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van Calvijn, tot in haar uiterste consequentie doorgetrokken, men ook 't menschengelaat niet afbeelden mag.
Dit was onze voorname, welgegoede, welgedane poorters,
waarvan vele ook geen Calvinisten waren, toch echter wel
wat al te kras; hun goedige, eerlijke, van wel-leven blinkende gezichten, hun schoone, deftige, degelijke kleeren,
hun keurig gesteven lubben en kragen, zagen ze, niettegenstaande domine's fulminaties, toch wel graag eens door een
deftig schilder geconterfeyt.
En die deftige schilders, waren dat niet in de eerste
plaats van der Helst,hoewel die zijn Schuttersmaallijd toen nog
niet had geschilderd en Thomas de Kevzer en Nicolaes Eliaz
Pickenoy ? Maar gaandeweg was ook de roem van den
jongen Leidenaar tot hen doorgedrongen en menig hunner
had reeds werk bij hem besteld. Wellicht was er ook reeds
questie van de Anatomische Les van Dr Tulp (1), die hij
in 32 voltooide en waarvoor hij natuurlijk te Amsterdam
moest zijn.

Volgens Houbraken huurde hij eerst een « Pakhuis op
de Bloemgraft » [voor atelier waarschijnlijk) en woonde
opnieuw ten huyse van den meer gemelden Mr Heyndrick
Ulenburch.
We weten niet hoe we dat inwonen moeten opvatten.
Dr Wilhelm Bode denkt dat hij er commensaal was,
en dat zijn jongere zuster Lysbet, die hij in dien tijd graag
schilderde, en die door vele vaak ten onrechte voor Saskia
wordt aangezien, zijn huishoudster was. Aangezien 't
meisje echter inderdaad een weinig op Saskia leek, acht
Veth 't niet onmogelijk dat ze misschien niet Rembrandt's
zuster, maar een andere verwante, misschien wel 't dochtertje van Uilenburch is geweest. Mij komt dit echter
onaannemelijk voor, ik houd haar voor Rembrandt's zuster,
aangezien ze vooral in neus en voorhoofd eenigszins op
hem gelijkt. Hoe 't zij, ze was de eerste vrouw, die hij
(I) Voor curiositeit deel ik mee dat de sectie, naar 't Amsterdamsche Anatomieboek bericht, geschiedde op 't lijk van
Adriaen Adraensz., genaamd 't Kint, die opgehangen en 31 Jan.
1632 gesecteerd werd.
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hij met zijn parelsnoeren en gouden ketenen omhangen en
met de glinsterende sieraden, die hij meestal op openbare
veilingen kocht, heeft getooid en die hem tot inderdaad
mooie dingen geinspireerd heeft.
Hij was nu 26 jaar en stond op de voile hoogte van
zijn mannelijke, zooal niet van zijn kunstenaarskracht. De
magische Rembrandt, de toovenaar van 't licht moest zich
nog onthullen, 't was nog alleen de aardsche Rembrandt
die sprak, maar wat hij schilderde was toch al heel respectabel werk, dat men naast, zooniet boven dat der beste
Hollandsche schilders plaatste en hij bezat daarbij een
distinctie, die anders door Hollanders zelden wordt bereikt
en waardoor hij in vele zijner portretten bij 't beste werk
van Van Dijck niet achterstond.
Vreemdelingen houden dan ook gewoonlijk het meest van
zijn schilderijen uit dezen tijd. Ze zijn gewoner, minder verwarrend, minder overbluffend, de verfaanbrenging is ingetogener, de kleuren zijn er minder op gekwakt,maar zachtelijk,
met zoeter penseelstreek overheen gelegd de peinture is
klaarder vooral, men kan met den eersten aanblik beter zien
wat het onderwerp voorstelt en hoeft niet op zoo grooten
afstand te, gaan staan. Zijn later werk, waarin zijn genie
zich onthult in al de kracht zijner kleursymphonieen, waarin
zijn visie profetisch wordt, kan wellicht alleen door zijn landgenooten en onder hen nog alleen door zijn medekunstenaars
worden verstaan. Vreemdelingen prijzen in hem gewoonlijk
't meest de eigenaardigheden waarom hij 't minst te loven is,
en kunnen niet ophouden te zoeken naar de schoone lijn,
waaraan hij zijn gansche leven den brui heeft gegeven.
Mooi werk uit deze peri ode vinden we ten eerste op de
reeds genoemde Anatomische Les van Prof. Tull', waarop het
licht koel is, geheel gelijk verdeeld en waarvan de behandeling eenigszins aan Frans Hals doet denken. Het stuk hangt
in het Mauritshuis in den Haag en vooral den kop van den
demonstreerenden Professor is prachtig. Verder het enkel
portret van Nicolaes Ruts, de dubbele beeltenis van den.
beroemden Scheepsbouwmeester en zijn vrouw in BuckinghamPalace, van Maerten Looten bij colonel Holford, van een
ongeveer negen-en-dertigjarige vrouw in de collectie Hagen
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te Nivaa in Denemarken alleen van een foto bekend), en
van den schrijfmeester (schoonschrijver) Coppenol, dien hij
ook herhaaldelijk etste, eindelijk dat van een jongen Man van
zijn stoel opstaande bij Graaf Pourtalais te Parijs, dat weer
weer aan de manier van de Keyser doet denken.
Onder de mooiste portretten uit dezen tijd zijn de bekende Drie-en-tachtigiarige nude vrouw uit de National-Gallery
te Londen en de etsen naar den Arminiaanschen Predikant
Jan T_Trtenbogaert en zijn vriend de joodsche dichter Menasse Ben Israel. Toch bepaalde hij zich niet uitsluitend bij
het portret, waarvan de mee€ten in dien tijd bestelwerk
waren. Wij kennen van hem een Barmkartige Sarnaritaan,
een van zijn vele Samaritanen, een tamelijk gecompliceerde
voorstelling in het Wallace-museum te Londen, waarbij hij
rich waarschijnlijk veel door leerlingen heeft laten helpen.
Verder de beide Filosofen in den Louvre, de ets van de
Ofiwekkilig van Lazarus, waar de Christus, dien hij later zoo
innig zou weergeven, jets van een theatralen toovenaar heeft.
Ook omtrent dezen tijd, wellicht iets later, valt de door
Huyghens (1) zoozeer bewonderde reeks der Munchener
Passiestukken, die hij voor Prins Frederik Hendrik schilderen moest en waarin zich, evenals in de Kruisafnerning en
(1) Eerste brief aangaande deze passiestukken, van Rem-

brandt aan Huyghens :
« § 1. Myn heer myn goetgunstijge heer Huygens hoope dat

UE. gaerne syn Excellensy sal aenseggen dat ik seer naerstich
doende ben met de drie passystucken voorts met bequaemheyt
of te maeken die syn Excellensy my self heeft geordyneert, een
graflegging ende een verrysenis en een Hemelvaert Christy.
§ 2. de selvvg-e ackoorderen met opdoening en afdoening, e van
chruys Christij § 3. van welcken drie voornoemden stuckens
een van opgemaeckt is daer Christus ten Hemel opvaert ende
die ander twee ruym half gedaen syn. § 4 . en soo syn Excellensy dit opgemaeckte stuck voor eerst gelieft te hebben dan ofte
die drie 't seffens.
Myn heer biddende daervan te laeten weeten op dat ick sy
pryns : Excellensy in sy lussten ten besten dienen mag.
§ 5. en kan oock niet naer laeten volgens myn dienstwill-ygen
Kunst myn heer te vereeren van myn jongste werck vertrouwende dat my ten beste sal afgenomen werden neffens myne
groetenissen aen UE. alien Godt in gesondheyt bevolen.
myn heer dienst -willvg-en
ende geneegen dienaer
Rembrandt.
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Kruisofrichting, sterk Rubens' invloed, ik zou zeggen, minus
Rubens' genie doet gevoelen. Voor mij hooren deze al tot
de minst gelukkige zijner creaties. Het best bleef hij in een
eenvoudig stuk, waar alleen en uitsluitend sprak zijn eigen
vinding. Waar hij anderen nadeed of offerde aan de modebegeerte van den dag, werd hij barok, lawaaiIg en aanstellerig, terwijl zijn voorstellingen uit dien tijd, van dat wat
boven onze menschelijke bevatting ligt, ons alleen kunnen
doen lachen. Dit geldt echter maar voor 't werk van zijn
jeugd. Later, hoewel hij ook toen nog vaak uit den toon
viel, heeft hij Christus-figuren en engelen gemaakt, die
men naast die der Gotieken mag plaatsen. Een massa
mooie studiekoppen zijn eveneens uit deze jaren, zijn Oostersche typen (Armeniers of Zuid-slaven volgens Bode) zijn
minder gelukkig.
Het was een zeer werkzame tijd, die periode van 1632,
en ook omtrent deze jaren is 't geweest dat hij de jonge
vrouw heeft leeren kennen, die het korte geluk van zijn
leven was.
Uylenburch, die van Friesche afkomst was, kreeg
dikwijls een nichtje uit Leeuwarden, Saskia van Uylenburch te logeeren. Ze was een wees, had haar beide ouders
vroeg verloren en was bij familie opgevoed.
Haar vader, Rombertus van Uylenburch, de oom van
Hendrik, was Burgemeester van die stad en had in de geschiedenis van den jongen Staat een achtbare rol gespeeld.
Hij zat, als afgevaardigde van Leeuwarden, juist aan tafel
bij Prins Willem I, toen deze daarvan, in 1584, werd weggeroepen en vermoord. Rombertus stierf in 1614, vijf jaar
na zijn vrouw Sjukje Osinga, en liet negen kinderen achter,
waarvan Saskia de jongste was (i).
(1) De namen der overig-e kinderen, en het is noodig die,
tot goed verstand van Rembrandt's volgende geschiedenis, hier
te vermelden, waren :
1. Rombertus, die in 1614 advocaat werd en in 1625 trouwde
met een weduwe Idtje Hannia. (Haar eerste man heette
Hieronymus Abbema.) Hij stierf in 1631.
2. Ulricus, die in 1623 advocaat werd en gehuwd was met
Maaiken van Orens.
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Zooals men uit nevenstaande nota ziet, was Saskia van
veel beter familie dan Rembrandt en was ze ook veel
rijker dan hij ze bracht een vermogen van ongeveer 40.000
gulden mee ten huwelijk (hoewel dat geld voor een groot
deel in den boedel van haar ouders vastzat en Rembrandt
het nooit in zijn geheel ontvangen heeft).
Hoe vaak in zijn verlovingstijd en zijn al te kort
huwelijk, heeft hij haar niet geschilderd, met het bloote kopje
of den grooten hoed, op de kastanjebruine gekrulde haren
(ze was niet mooi, maar had een lief gezicht) in 't eenvoudig
keursje of in satijn en fluweel, met parelen en goud omhangen, als Joodsche bruid of als Koningin Artemisa. Het
schoonst wel op dat Dresdener stuk, waar zij als een
vorstin gekleed is en peinzend in de ving'ren houdt, 't « kruid
dat de bruiden dragon », als moedertje ook, of als de Jonkvrouw, zich heenbuigend over 't Jezus-kind.
In Juni 1633 heeft hij zich met haar verioofd en haar
eerste portretje is die allerliefste penteekening in het Prentenkabinet te Berlijn, waar zij, eveneens met een grooten
hoed afgebeeld is, en waar Rembrandt zelf onder gekrabbeld heeft.
« Dit is naer myn huysvrou g-econterfevt doe sy 21 jaer oud
was den derden dach als wv getroudt waeren
den 8 junyus 1633 )).

Rembrandt, die nooit erg sekuur op de datums was, hij
3. Idsert, die den 1tsen April 1608 gedoopt werd en in 1642 als
officier wordt vermeld.
4. Jeltje, gehuvvd met Doede Ockama. Haar man stierf in 1620,
zij zelf in 1637.
5. Hendrikje, in 1622 g,ehuwd met den kunstschilder Wybrant
de Geest, stierf na 1682, haar man na 1659.
6. Antje, den 27 n Sept. met een Professor in de Godgeleerdheid,
Johannes Maccovius, in Franeker getrouwd. Zij stierf den
9n November 1633, haar man den 24n Juni 1644.
7. Hiskje, die den 23 n Sept. 1627 met Gerrit van Loo, secretaris
van de gemeente het Bildt, getrouwd was. Hij stierf den 26n
December 1641. Saskia trouwde uit haar huis. (Van deze
familie van Loo heeft Rembrandt later een schromelijke
last gehad.
8. Titia, den 18n Januari 1608 gedoopt en gehuwd met den cornmissaris Francois Coopal, te Vlissingen, waar zij den 5n
Juni 1641 overleed.
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wist niet goed, wanneer hij zelf geboren was, heeft zich hier
in den leeftijd van Saskia vergist, terwiji het woord Huysvrou
er aanleiding toe heeft gegeven dat men meende dat hij 8 Juni
'33 was getrouwd. Hij heeft waarschijnlijk verloofd bedoeld,
aangezien de Noordelijke volken, in Holland, Duitschland,
Noorwegen, enz., de verloving als niet veel minder bindend
dan het eigenlijke huwelijk beschouwen. Ze waren ongeveer
een jaar verloofd en ondertrouwden den io Juni 1634.
§ 1. Den ro deo Junij 1634 compareerde voor commissarissen
Outgert Pietersz. Spiegel ende Luycas Jacobsz. Rembrandt van
Rijn, van Leyden, out 26 jaeren, woonende op de Brestraet,
Wiens moeder sal consenteeren in desen huwelyck, ende § 2.
Saskia Vuylenburch van Lewerden, out 21, woonende opt Bilt
tot St. Annenkerck, voor welcke persoon heeft gecompareert
Jan Cornelis, predicant, als neve van van de Voorsz. Saskia § 3.
aennemende voor 't derde gebodt inne te brenge wettelijcke
inteeckeninge van de voorn. Saskia. § 4. In Margina : Des moeders consent is goet mede gebracht, blijckende bij Acte Notarieel.
Dit gold natuurlijk alleen den ondertrouw. Het huwelijk
zelf werd in de Ger. Kerk te St. Anna-parochie voltrokken :
Anno 1634 , den 22 Juny syn in 't huwelyck bevestigd :
Rembrandt Hermens van Rhyn tot Amsterdam woonachtigh
ende Saskia van Ulenbergh, nu tot Francker woonachtigh.

III
Volgens de algemeene opvatting woonde het jonge
paar, in den eersten tijd nog weer bij Uylenburch in, maar
hoe verklaart men dan de notas, die Rembrandt telkens op
den rand van zijn brieven aan Huyghens geschreven heeft :
« Mijnheer, ik woon naast den Lyonaeusboereel, Nieuwe
Doelstraat. « Mijnheer, ik woon op die binnen arrester
(Binnen amstel) 't huys is genaemt die Suyckerbackery ».
Ik geloof dat hij nog altijd zijn werkplaats op de Bloemgracht heeft gehad, maar dat hij in de stad op kamers woonde, wat hem natuurlijk spoedig begon te vervelen en waarom
hij in 1639 besloot om een eigen huis te koopen. « Een huys
en erve aen de Suytzyde van de St Breestraat, wesende het
tweede huys buytenwaarts van de Toonissluys ». Hij kocht
het voor dertienduizend gulden, 1200 gulden contant en
de rest in termijnen binnen de zeven jaar.
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Het was een groot huis, dat er nog staat en dat er van
buiten, behalve in de kroonlijst, nog geheel uitziet als in
Rembrandt's tijd.
Van binnen is 't echter geheel veranderd en in een
boven- en benedenhuis verhuurd.
Toen hij er woonde, behelsde het (wij weten dit uit
den inventaris van zijn inboedel) Een Voorhuys (dat zeer
ruim moet zijn geweest, omdat er allerlei in stond), een
Sydelcaemer, een Caemer achter de Sydelcaemer, een Agtercaeiner ofte Sael, een Kunstcaemer, een Voorvertrek voor
de Kunstcaemer, een Cleyne Schildercaemer, een Schilder
Loos (waarschijnlijk een tuinhuis of schuurtje achter 't huis),
cen cleyn Kantoor, een cleyn Keuken en Gangh.
Dit groote gebouw propte hij gaandeweg vol met
allerhande schatten. Omdat er uit dezen tijd, nog voor den
aankoop van het huis een paar brieven (r) van hem aan
Huyg,hens bewaard zijn, waarin hij zeer sterk op betaling
van eenige voor zijn Hoogheid vervaardigde stukken aandringt, komt men tot de conclusie, dat hij reeds in dien tijd
in geldverlegenheid zat. Dit geloof ik echter niet, hij had
't werk verricht en wilde er nu graag voor betaald worden.
Bovendien kon hij altij d geld gebruiken, want het liep hem
door de vingers als zand... die liefhebberij om mooie en
vreemde dingen te verzamelen, om verkoopingen en vei1) Mijnheer den ontfanger Wittenboogaert is by my geweest, soo als ick besich waer met dees 2 stucken te pa,cken.
Hij most die noch eerst eens sien. Die seyden, soo het Syn
Hoocheijt beliefde, wil mij hier wt sijn kantoor die betaelinge
wel doen. So soude ick aen U mijnheer versouken, sulx Sijn
Hoocheyt my toelecht aen die 2 stuckens, dat tsel gelt hier in
den eersten ontfangen mocht daer ick nu sonderlingen meede
geryft souden -weesen... Ende alsoo Svn Hoocheyt met g-oede
vougen tot hooger prys niet en is te beweegen alhoewel syt
kennelick meryteeren met 600 k. guldens ick my van ieder te
vreden stellen mits dat ick myn wtgelyde van de 2 ebbene
lysten en de kas dat saemen 44 guldens is mocht by geordyneert
werden. Soo soude ick aen Myn heer vriendelick versoucken
dat nu met den eersten mocht myn betaelinghe alhier tot
Amsterdam hebben, vertrouwende dat door de goede gunst die
aen mvn geschied, nu eerstdaechs myn penningen genieten sal.
mits dat ick erkennelick voor al sulke vriendschap blijve.
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lingen af te loopen, werd een soort manic, een bodemlooze
put, waarin alles wat hij gewonnen had zou verdwijnen.
Maar het waren toch geen prullen, die hij kocht, doch alles
mooie en waardevolie dingen, die in onzen tijd een prinsenfortuin zouden hebben vertegenwoordigd en men kan hem
niet euvel duiden dat hij er op rekende (zoo hij ooit rekende), dat wat hij zoo schoon vond, zijn waarde behield.
Het blijft dan ook altijd onverklaarbaar dat alles in 1657
voor zoo weinig werd verkocht.
Uit zijn heele gedrag, vooral in dezen tijd, proeven we
zooals Mej. Marius 't zeer terecht heeft opgemerkt,
't groote kind, dat hij zijn leven Zang is gebleven, zonder
eenig overieg en alleen een man als zijn kunst hem vasthield... Als hij voor den Prins werkt, dringt hij, zoo zagerig
op betaling aan, dat 't genoeg is om Zijn Hoogheid voor
goed te ontstemmen. Als hij 't geld heeft, in plaats van de
koopsom van zijn huis zoo spoedig mogelijk af te doen en
in ieder geval de rente der hypotheek te betalen, loopt hij
de veilingen af, waar hij allerhande dingen koopt, die hij
evengoed had kunnen missen en die hij nit liefde voor
kunstenaars en kunst, van den aanvang af zoo hoog opjaagt, dat niemand na hem durft te bieden. En behalve op
die aucties scharrelde hij nog overal elders door de stad,
bij de joden, in de oud-roestwinkeitjes, in de lappenhoek
en op de Nieuwmarkt, of hij zelf van ouder tot ouder een
jood geweest was !
« Op Nieuwe en Noordermarkt zeer ijvrig op ging zoeken,
Harnassen, Moriljons, Japansche Ponjerts, Bont
En rafelkragen, die hij schilderachtig vond. »
Door de inventaris van den verkoop weten we precies wat
hij had : schilderijen —stukkies—zooals ze genoemd worden,
van R.ubens, van Brouwer, Lievensz, Hercules Seghers,
verscheiden, vooral graewties (Grisailles) van Porcellis, Jan
Pinas, Een oude Tronie van van Eyck, een groot stuck van de
Samaritaense Vrouwe van Sjorjon Giorgione) een Maria
beeltie van Raefel Urbyn (Raffael d'Urbino). Verder een
raer gefigureert iser schilt van Quintyn de Smith en een
precieuse collectie gravuren : een boek met hout printen
van Lucas van Leyden, een dito met kopere printen van
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Raefel Urbyn, een dito met koperen printen van Lucas van
Leyde soo dubbelt als enkelt, een dito met teeckeningen
van de principaelste meesters van de heele werelt, 't kosselijcke boeck van Andre de Mantagnie, een dito vol printen
van den ouden Breughel, een dito soo koper als bout printen
van Lucas Craenoogh, een dito van Raefel Urbyn seer
schoonen druck, een dito Heemskerck, synde al 't werk van
den selven.
Maar ook schoone eieradien, kocht hij, bij die welke hij
reeds bezat, « om de liefste mee te cieren ». En een beetje
een curieusen indruk maakt het kleine vrouwtje, waar ze
't kopje als van een vogeltje buigt onder 't gewicht der
zware gouden ketenen en peervormige parelen, der bloedschitterende robijnen, glanzend tegen 't goudbrokaat, dat hij
haar omwerpt als een koningsmantel.Dit was nu al een heel
on-Hoilandsche trek in hem, die de familie van zijn vrouw
dan ook zeer mishaagde, en er bestaat een legende van een
gerechtelijke klacht,door Rembrandt ingediend tegen Mayke
van Loo, weduwe van Dr Adigerus Adius, Sampt Dr Albertus van Loo, wegens laster, omdat ze Saskia beschuldigd hadden dat zij « met pronken ende praelen haer ouders
erffenisse hadde verquist n. Welcke injurie 't enemael (Godtloff)
met de waerheyt strydende, alsoo d'Impetrant ende syn
huysfrouwe voorsz ryckelyck ende exsuperabundantie syn
begoediget (waervan sy den Almachtigen nimmer meer
genochsaem connen dancken).
Niettegenstaande dergelijke kleine ontstemmingen waren die eerste jaren van zijn huwelijk echter een schoone
tijd, een tijd ook van onvermoeide inspanning en van bijna
duizelig makende productiviteit. Veth acht het mogelijk
dat hij in dien tijd, waarschijnlijk vertrouwende op 't fortuin
dat zijn vrouw hem aanbracht, minder bestellingen voor
portretten aannam, maar er vallen nog heel wat portretten
in die periode, en van de schoonste die hij ooit schilderde (1),
(I) Zoo o. a. de in Engeland veel bewonderde Man with the
Bittern,voluit geteekend Rembrandt 1369,nog eens een magistraal
portret van zijn moeder,Weenen 1639, dan die mysterieuse Freule
van Weede van Dykveldt, dat eens te meer lichtelijk onder den
invloed van de Keyser schijnt te staan en waar hij al zijn bra-
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omdat hij er nu minder naar trachtte het model te believen,
met minder nauwgezetheid weergaf de werkelijkheid en meer
indrong in de ziel, 't symbool, den mensch in zijn abstractie.
Hij dacht toen niet dat dit zijn ondergang zou zijn !
In 1642, we loopen een paar jaar vooruit, kreeg hij de
bestelling voor de Nacktwackt, of liever het korporaalschap
van Frans Banning Cocq. — Die opdracht was vereerend,
hoewel hij er geldelijk geen groat voordeel van had. De
Banning Cocq's, Heeren van Purmerland en Ilpendam,
waren een deftige familie, zoo ook die van Willem Ruytenburch van Vlaerding, heer van Vlaerding-en.
leder betaalde zijn aandeel in het stuk (in 't geheel
f i600), naarmate den rang dien hij in 't korporaalschap
bekleedde en ieder begeerde nu natuurlijk ook om er zoo
duidelijk en zoo sprekend mogelijk op te staan. Wat deed echter
Rembrandt ? Hij zette ze er niet op! — of liever, waar
hij den gouden gloed van zijn licht op enkelen liet vallen,
moffelde hij de anderen iii goudener schaduwen weg. Dat
beviel ze niet !
Ze waren van Pinas, de Keyser, Frans Hals zelfs
gewend, dat ieder helder en klaar op een rijtje kwam te
staan of te zitten, en als een hunner op den achtergrond
werd gedrongen, moest het in ieder geval een bediende zijn.
Hier op hun stuk liep alles dooreen. De eereplaats, behalve
door Cocq en Ruitenschild zelf, werd niet door de voornaamsten ingenomen en er liep zelfs allerlei yolk tusschen
den troep, dat er absoluut niets mee te maken had, b.v. het
meisje en de hond.
De Nachtwacht is, voor een deel ten minste, de rede van
zijn vernal geweest, want al hielden de bestellingen nog
dadeiijk op, hij was niet meer de modeschilder de Keyser
en Lievenz kregen meer te doen dan hij.

y our in de behandeling der kanten gelegd heeft, de beroemde
Weduwe de Bas, Rijksmuseum, veel twijfelachtigs echter ook
waarop ik zijn naam niet zou durven zetten, hoewel Bode ze
voor echt aanvaardt.
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De laatste jaren t'huis waren ook niet zoo voorspoedig
als de vorige geweest. In 1640 was zijn moeder gestorven
en had hij allerlei soesa met de erfenis gehad, waarbij hij,
gedeeltelijk uit goedigheid, gedeeltelijk uit gemakzucht,
natuurlijk weer aan het kortste eind had getrokken, en voor
zijn erfdeel niet veel anders dan waardelooze hypotheekbrieven kreeg. En Saskia had, tusschen de jaren 1635 en 1642
aan vier kinderen het leven gegeven, waarvan er maar een is
opgegroeid_ Eerst een zoontje Rombertus, toen twee dochtertjes, Cornelia, na Rembrandt's moeder vernoemd, nog
een jongentje Titus, het eenige dat haar zou overleven, en
dat negen maanden was bij haar dood.
Hoewel er uit het laatste jaar van haar leven een portret
bestaat (1), waar zij er welvarend uitziet en bepaald dik
geworden is, schijnt ze toch niet stork te zijn geweest en
heerscht er een vermoeden dat ze, evenals later Titus, aar
tering stierf. Den 5 n Juni 42, kort nadat haar man
Nachtzeiacht had voltooid, liet ze een notaris komen om
testament te rnaken :
« In den name onses Heeren. Amen. In den jaere va
geboerte desselfs ons Heeren seshondert (2) twee ende veerti
den vyfden juny„ des morgens de clock omtrent negen ur
compareerde de Joffrouw Saskia van Uylenburch, huysvrouw
van den E. Rembrant van Rhyn, wonende binnen deser stede,
mij Notaris wel bekent,hoewel sieck te bedde leggende,nochtans
haer memorie ende verstandt wel gebruyckende, als 't uyterlyck
bleeck, dewelcke nae recommandatie haerder ziele aen Godt
Alrnachtich ende des lichaems ter Christelycker begravinge tot
haere erffgenamen geinstitueert heeft, als sy doet by desen,
Titus van Rhyn, haeren soon, mitsgader alle d'andre wettige
kint ofte kinderen, die sy noch soude mogen procreeren, met
die conditie nochtans, dat voorsz. Rembrant van Rhyn, hare
man, tot herhuwens, ofte niet herhuwende tot stervens toe, in voile
possessie ende vruchtgebruyck van alle testatrices naertelatene
goederen sal blijven sitten. »

't Is gemakkelijk om zich na Saskia's dood, dat huishouden op de Breestraat voor te stellen : een groot, rompslompig huis, vol « stofnesten », waar den heelen dag
(r) Dresden, Saskia eine Nelke darbietend.
(2) Moet nat. r600.
26
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leerlingen, kunstvrienden en koopers in en uit liepen, een
klein, ziekelijk, schreiend kind en een man, die behalve,
waar 't zijn kunst gold, de meest hulpelooze aller schepselen
was. Er bestaat een ets uit dien tijd, waar hij met een allerongelukkigst gezicht zijn kindje pap voert. Waarom hij toen
zijn zuster Lijsbet niet in huis nam is niet heel duidelijk,
misschien was ze al gestorven, aangezien we weten dat ze
den 24n Juli 1641, haar testament had gemaakt en Vosmaer
haar na 42 niet meer vermeldt.Hij heeft toen zeker maar de
eerste de beste in huis gehaald, een zekere Geergje Dircx,
de weduwe van een trompetter, die niet heelemaal goed bij
't hoofd was, van wie hij later vreeselijke last kreeg, omdat
ze beweerde dat hij haar trouw had beloofd en op grond
daarvan aanspraak op ondersteuning maakte, die haar dan
ook gewerd, tot ze in 165o, in het krankzinnigengesticht te
Gouda overleed.
Was 't wonder dat hij, die zijn home zoo had liefgehad,
nu het huis uitliep, dat na Saskia's dood, alle aantrekkelijkheid voor hem had verloren en eenzaam door de velden
zwierf langs den Amstel, de Wetering en de vaarten en,
weiden om Amsterdam. Voor wie Amsterdam goed kent, is
't gemakkelijk om nu nog bijna ieder plekje, dat hij etste,
schilderde of teekende, en die voor een groot deel weinig
veranderd zijn, weer te vinden. In de etsen en teekeningen
komt dit 't meeste uit, die meer spontaan zijn neergegooid
en rechtstreeks naar de natuur genomen. In zijn geschilderde
landschappen, waaronder meesterstukken zijn, misschien
nog grooter dan onder zijn portretten (1), werd 't eenvoudige
Hollandsche water of duingezicht, als in een apotheose,
een visioen, verdiept en verhoogd tot de grandiooste concepties — hij heeft dit eenigszins met Rubens gemeen, die ook
in zijn landschappen veel te weinig bekend is. Een enkele
maal heeft hij hierbij den invloed van Hercules Seghers.
onder bg aan, van wien m. i. ten onrechte beweerd wordt dat
hij veel gereisd had en die evenals hij landschappen gaf,
(r) Zie 't heerlijke werk in de Peel-collectie te Londen,
't stoute, sombere, sterk op Seghers gebaseerde stuk in de galery
te Edinburg, een ander te Oldenburg en die heel beroemde ets,
de Boomen ».
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zooals ze niet op aarde bestaan en die men alleen in
droomen zien kan, al zoeken menschen met geringe fantasie
overeenkomsten met de Dolomiten en andere berggezichten
in Tirol. Maar de trotsche voorstellingen en gloeiende kleuren,zijn toch van hem van Rembrandt alleen... Soms toont
hij ons enkel 't landschap, soms mengt hij in 't landschap
't een of ander bijbelsch verhaal, liefst uit het oude testament, dat hij zoo goed als een Rabijn gekend heeft.
Maar ook veel mooie portretten hebben we nog van
hem uit dezen tijd, onder veel andere de prachtige ets van
Jan Six (1649) en een Eigex Portret, waarop het mooie
fluweelen warns en de gouden ketenen reeds zijn verdwenen en hij met den hoed achter op den dikken kop en
een allerschunnigst fraksken, met geresigneerd gezicht achter
zijn teekentafel zit. (Ook de mooie ets het Gottdsmidje, is
ongeveer uit deze periode (1651).
Het vaakst beeldde hij zich zelf en zijn huisgenooten
af, maar hij had toen ook nog wel enkele bestellingen,
want al beteekende de Nachtwacht een keerpunt in zijn
leven — hij verloor toch niet opeens den roep. Dit was
echter niet aan de Nachtwacht alleen, maar ook nog aan
een andere oorzaak toe te schrijven.
In Juni 1649, vinden we het eerst den naam van een Jong
meisje vermeld, dat in alles, behalve in naam, zijn tweede
vrouw geweest is. Ze wordt afwisselend als Hendrickje
Jagher of Hendrikje Stoffels vermeld, gewoonlijk 't laatste.
Ze was een eenvoudig boerenkind uit Ransdorp, in de
buurt van Amsterdam, dat eerst 23 was toen ze bij Rembrandt kwam en haar naam meestal met een kruisje teekende,
hoewel ze een beetje schrijven kon.
Waarom hij haar niet trouwde is niet heel duidelijk,
wellicht uit mannen-egoIsme, waarschijnlijker echter orn
die clausule in Saskia's testament, waarbij, in geval van een
tweede huwelijk, zijn vruchtgebruik van haar vermogen
ophield. Hoewel enkele Engelsche schrijvers het tegendeel
hebben trachten te bewijzen, is het zeker dat ze in ongeoorloofde betrekking tot hem stond en nooit met hem getrouwd
is. Ze werd deswege zelfs voor den kerkeraad gedaagd en
van 's Heeren tafel verbannen.
Later werd ze echter, om haar overigens onberispelijk
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gedrag,door kennissen en buren wel als Rembrandts vrouw
erkend en 't is zeker dat ze verdiend had het te wezen,
want zonder haar en Titus, had hij al 't leed, dat hem
opgelegd was, niet kunnen dragen, hoewel aan den anderen
kant haar aanwezigheid in 't huis wel aanleiding zal zijn
geweest dat de Amsterdamsche patriciers het ontvluchtten.
De krach naderde dan ook al meer en meer ! Het blijkt
duidelijk dat hij van de koopsom van zijn huis in al die
jaren niets vender afgedaan had en zich ook niet om de
rente der hypotheek had bekreund, waarom men hem,
omdat hij nu eenmaal den naam had van een vermogend
man, ook niet schijnt te hebben aangesproken. Verder
schijnen alle lasten en onkosten, al dien tijd, door den
oorspronkelijken eigenaar te zijn gedragen. Er bestaat ten
minste een rekening van Christoffel Thys, gedat. i Feb.
1635, waarbij hij hem aanspreekt om :
x. Sr. Rembrandt Hermansz. van Rijn is schuldich over coopenningen van 't huys hem vercoft Gul 7000.0
2. I Feb. 1653. Voor dry jaren en dry maenden verschenen

intresten gemelde Seevenduxsent gulden a 5 ten hondert
1137-10.
3. voor 't gene synentwege heb wtgestreckt. a) den halven
40en penning betaelt 162-10
b) den halven 80en penn. 81-5
4. voor stats- en secretaryes ongelden 3-3
5. noch over reste van 8oen penning voor de jaeren 1651, 1652
betoelt 86-8. 333.6.
Segge achtduysent vierhondert seeventich gulden 16 stuyvers.
Christoffel Thys.

Nu begint hij met rechts en links te ontleenen, even nalvelijk-onbedacht als hij 't vroeger aan anderen geleend had!
Zijn schuldeischers hadden echter geen kunstenaars
aard en waren zeer gesteld op hun met zorg vergaarde
penningen. Van zijn ouden vriend Six leent hij, onder
borgtocht, duizend gulden; deze schuld werdt door Six aan
Gerbrand OrnIa verkocht, die er Rembrandt op een allerongelegenst oogenblik om aansprak ; van Isaac Hertsbeeck
4200 gulden; den 3osten Mei i656 bekent hij voor de Schepenenkamer te Amsterdam aan Sinjeur Daniel Franssen geld
schuldig te zijn.
In plaats van met dat geleende geld nu zijn schulden of
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te betalen, liep hij waarschijnlijk een verkoop-lokaal binnen
en kocht een mooi « stukkie » Den 25-26 Juli 1656 werd zijn
boedel aangeslagen en geinventariseerd, maar nog niet
verkocht. Dit gebeurde eerst den 1 3den November 1657, als
de desolate Boedelkamer last geeft om alles onder den
hamer te brengen :
Rembrant van Rhyn.
Commissarisen Anthoriseren Thomas Jacobsen Haeringh (I).
Conchergie te aenvaerden, ende vercopen de vordere goederen
concernerende den boedel van Rembrant van Ryn, ..A.ctum den
1 3den november 1657, presentibus den heeren nicolaes pancras.
Jacob Jacobsen Hinlopen, ende mr Pellegrom en Grotenhuys,
commis sari sen
* *

Het is in de geschiedenis vrijwel een alleenstaand feit,
dat een kunstenaar ooit zoo finaal bankroet heeft geslagen
en Holland heeft 't treurig monopolie daarvan. Bijna al
onze groote artiesten zijn arm gestorven, ook Frans Hals
leed op zijn ouden dag gebrek.
Van of die verschrikkelijke auctie in de Keizerskroon,
heeft hij nooit meer iets 't zijne kunnen noemen alleen per
groote gratie mocht hij zijn oude ets-platen houden, die
meestal door Titus werden afgedrukt. Verder hoorde alles
wat hij had, aan zijn schuldeischers toe, zelfs op al 't latere
werk, dat hij maakte, konden ze beslag leggen en tot hun
eigen bate verkoopen. Om hierin eenigszins te gemoet te
komen, aan die haaien ten minste iets te onthouden en den
reeds oud wordenden man voor broodsgebrek te bewaren,
gingen Hendrikje en Titus de volgende vennootschap aan :
« Den 15 December 1660 compareerden Titus van Rhijn,
geassisteerd met Rembrandt van Rhyn syn vader ter einre en.
Hendrickje Stoffels meerderjarigh, ter andere syde en verclaerden overeengecomen ende verdraghen te syn over seeckere
compagnie en handel van schilderyen, en papiere kunst, kooper
en houtsnede, item drucken van deselve, rariteyten en alle apen dependentien van Bien...
(I) Terwijl Haringh den boel bij hem opschreef ging hij hem
en zijn zoon etsen ! twee der schoonste naaldprenten die van
hem bestaan.
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» Doch overmids henlieden ten hoogstens noodich ware, dat
sy mochten in deselve handelinge werden geassisteert en geholpen, oock daertoe niemand bequamer conde syn als de voorsz.
Rembrandt van Rhijn, soo waren sylieden met deselve overeengecomen, dat hij bij haerlieden soude inwoonen, de kosten
dranck hebben, en vrij van de huyshouding en huur syn,
mids dat hij soveel mogelyck partyen in alles vorderlyck is en
het proffyt van de compaignie soeckt, gelijek hij oock hiermede
aenneemt en belooft. »
Kan het kiescher ?... Ze bewaren hem, met een waarlijk
roerende liefde voor gebrek, maar om hem vooral niet het
gevoel van eenige verplichting tegenover hen te geven, doen
ze 't voorkomen of hij integendeel hun een dienst bewijst,
door hen met zijn advies in zake van kunst te dienen, en
tegen dit plan, dat inderdaad vernuftig bedacht was en dat
wel uit Hendrikjes brein zal zijn gesproten, stonden de curatoren in 't failliet inderdaad machteloos.
Dat bankroet, dat een eeuwige schande voor Holland
zal zijn, die door geen gejubel kan uitgewischt worden, is
de eeuwige glorie van Rembrandt zelf en ook van Hendrikje
en ook van Titus, wier liefde in dien barren tijd hem zoo
warm heeft omringd.
Palma sub Oondere crescunt als dat ooit voor een
mensch heeft gegolden, gold het voor Rembrandt... Waar
ieder ander gebroken zou zijn, waar ieder gewoon mensch
waanzinnig zou zijn geworden, was hij zelfs nog niet gebogen... Maar de kracht, die hem staande hield, kwam niet
uit hemzelf, want nu eerst openbaarde zich God aan hem
Nu eerst werd hij zich van zijn eigen gaven, van zijn eigen
hooge roeping bewust... Waar hij tot hiertoe een uiterst
bekwaam schilder is geweest, een dichter als ge wilt, maar
toch niet meer als een der zonen der aarde, wordt hij nu de
Profeet, de Ziener van het Ongeziene, die door veel lijden
tot heerlijkheid in zou gaan.
Van de aarde heeft hij niets meer : zijn meubelen, zijn
huis, zijn schatten zijn weg voor eenige vrienden heeft
hij een kind en een boerenmeisje, dat door de menschen
wordt veracht. Zijn gouden ketenen, zijn peerparelen, zijn
mooie fluweelen baret, die hij zoo elegant schuin op 't hoofd
placht te zetten, hebben ze hem afgenomen :
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« Het noodlot, » zegt Veth, a heeft in dat vreemd, misvormde
gelaat hevig gewroet en geploegd, het heeft er builen en groeven
en houwen in g,erameid, het schroeide er zijn brand op, maar
het heeft dezen wijzen mijmeraar allerminst gebroken. »

uiterlijk is hij een leelijke oude man geworden, om den
schunnigste gekleed, maar welk een adel op dit leelijke en
toch zoo aantrekkelijke gezicht, welk een wereldverachting
in die moede, trotsche oogen... Hij weet dat hij voortaan
op niemand meer heeft te betrouwen dan op zichzelf en God
alleen... En hij aanvaardt den strijd ! Hij verliest niet het
verstand en hij loopt niet als een lafaard weg uit het leven.
Zijn kunst verreint zich. Al 't gewrongene, 't barokke,
't bijna wanstaltige vaak, is er uit verdwenen. Het is in deze
periode dat hij schept, die onvergelijkelijke Geharnaste Man,
in het Museum van Glasgow, met een gelaat als van den Aartsengel Michael die den draak verslaat en het Visioen van Daniel
(Museum te Berlijn) met den allerliefsten engel, een Nood
Gods bij den Duke of Abercorn. en de Parabel van den ongetrouwen Dienstknecht, en dan Jezus, altijd v eer Jezus alleen
Jezus, niet als verslagene, maar als triomfator, Jezus met
het melankolieke droomgelaat en een wereld in de diepe
oogen, waarvan Bode zegt :
« In diese Jahre fallen auch eine Anzahl von KOpfen and
Halbfiguren des ErlOsers, die wir in jedem anderen Land als
Andachtsbilder fur das Haus oder far Kapelle entstanden denken wiirden, wahrend sie im Calvinistischem Holland blosz fur
das Wohnzimmer bestimmt waren. Der milde ergebene Ausdruck, die edlen jtidischen Zuge stimmen fast mit den Christustypen der Gotiken iiberein. »
Het is weer even als tusschen 32 en 38 een periode van
bijna miraculeuse productiviteit. Portretten worden hem
bijna, niet meer besteld. Amsterdam heeft hem na die
weinige jaren al vergeten, maar hij schildert zichzelf in
het loshangend huisgewaad, dat hem van de schouders valt
als een koningsmantel, met 't witte kapje op 't grijze haar,
dat toch nog altijd een olijken sprong heeft behouden en altijd
weer Titus, die met zijn aristocratisch gezicht een serie allerliefste portretten geeft, die we alle, door de goede zorgen van
Dr Dyserinck,opvolgend in de Academie te Leiden hebben
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kunnen bewonderen en altijd weer Hendrikje (I)... Hii schildert ze met goedkoope verf, meest in golvende stroomen van
ambergeel, maar 't is of er Zuiderzon waast over de doeken.
We weten niet vvaar hij onmiddellijk na 't bankroet
heeft gewoond, waarschijnlijk is hij eerst nog in de Keizerskroon gebleven, waar hij zelf bij de verkooping tegenwoordig
was en kort daarna logeerde hij naast een slachter, waar hij
zijn prachtige studies naar Geslachte Ossen (2) heeft gemaakt.
Op de Bloemgracht over 't oude Doolhof is hij gestorven.
Het huis bestaat nog, met de feesten is er een steen in den
Bevel geplaatst. Het is nu in tweeen verhuurd, een kast in
de keuken is nog over van Rembrandt's tijd. Het huis is
echter tamelijk groot. Het is mogelijk dat het hem in zijn
laatste jaren, door hun drieer vereenigde inspanning misschien weer wat beter is gegaan. In 1662 kwam er ten
minste nog eens een lichtpuntje, toen hem, door bemiddeling van zijn vrienden de Staalmeesters werden besteld. Het
is een zijner meest volmaakte, — schilders houden het voor
zijn allervolmaakste werk, waarin hij de klippen, waarop de
Nachtwacht strandde, omzeilde, waarin hij aan de traditie
van 't Regentenstuk getrouw bleef en toch 't hoogste
bereikte, wat zijn kunst vermocht. Als zielestudie stel ik
echter de eenige jaren vroegere Ontleedkundige Les van
Deyman nog hooger. Van boven is dit door brand beschadigd, maar een penschets bij Six, toont ons de heele
compositie. Onbeschrijfelijk is dit duistere Sinnen van het
doode hoofd met de half gesloten oogen, die grubelend in de
oneindigheid staren. De onderteekening Rembrandt 1646, is
slechts gedeeltelijk zichtbaar — me dunkt het moet van
later zijn. De handen van den opereerenden dokter hebben
door de vlam sterk geleden, 't verkort is in zijn gedurfdheid
magistraal (3).
Er zijn enkelen, waaronder meen ik Dr Hofstede de
Groot, die aannemen dat Rembrandt in 't laatst van zijn leven
(I) Louvre en Berlijn.
(2) Art Gallery, Glasgow — Louvre.
(3) Uit die allerlaatste jaren hebben we de heerlijke David
en Saul, eigendom van Dr Bredius en Haman en Esther, koning
van Rumenie.
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in Engeland geweest is— zoover we weten heeft hij echter
nooit gereisd. Anderen beweeren dat hij blind is geworden,
wat wellicht het totaal ophouden der etsen verklaart. In
ieder geval is een groot verdriet hem niet bespaard gebleven. Hij heeft Hendrickje en Titus, nog eer hij zelf ging,
verloren. Beide werden begraven in de Westerkerk.
Titus was ro Febr. 1668 met zijn nichtje van Loo getrouwd in September van bet zelfde jaar is hij gestorven.
In 1661 moet Hendrikje hem zijn voorgegaan, aangezien
ze in dat jaar haar testament gemaakt heeft, dat wel een
groot contrast met dat van Saskia vertoont !
De eenige rechte afstammeling van Rembrandt was
haar dochtertje Cornelia en een kindje van enkele maanden
van Titus, dat naar haar vader Titia werd genoemd.
Deze Cornelia trouwde in 1670 met den schilder Cornelis Suythoff, met wien zij in het zelfde jaar naar Batavia
vertrok. Haar eerste kind werd den yen Dec. 1673 gedoopt
met den naam van zijn grooten grootvader Rembrandt.
Rembrandt zelf stierf den 4 en October 1669 en werd
den 8sten begraven in de protestantsche Westerkerk.
1669 den 8 October. Rembrant van Ryn, schilder op de roosegraft, tegenover het doolhof, laet na 2 Kynder. f. 20.
De juiste plaats van het graf is niet bekend. Het is niet
op de plek, waar den I6n J uli de steen geplaatst werd, ,het
moet ergens in het Doophuis bij den preekstoel zijn.En toen,
bij de herdenking in die k6rk, 't orgel zachtjes wegstierf
langs de gewelven, dacht ik aan dat mooie vers van van
Looy, een der weinigen onzer kunstenaarsschaar, die bij 't
feest, dat maar in enkele momenten een gevoel van verheffing
gaf, den juisten, den waardigen toon heeft getroffen.
0 geest hoog opgericht,
Die 's menschen pracht en strijden,
Die 's menschen last en lijden
Voor eeuwig hief in 't licht.
Stil ; uit tijd en duister
Ziet een gelaat ons aan
Ziet onze ziel u staan
In wondervollen 'ulster ...
A. W.

SANDERS VAN LOO.
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Op onze Nederlandsche boekenmarkt, zoo schreeuwerig
thans, wil ik nu liefst bij een stil kraamke toeven, waar zedig
en schroomvallig bijna « de goede waar zichzelve prijst ».
Ik sta voor Jef De Cock's Uit de Reistesch. (1)
Mijn vriend zal me daarom geen vuist zetten, als ik hem Jef
heet, lijk altijd; en als ik hem niet sleur voor 't Warande-publiek
met den dubbelen trompetstoot Professor Doctor voorop. Want
Dr De Cock is, naar ik hoor, een puikbeste professor. Maar
toch heet ik het een geluk dat de hooggeleerde wegblijft uit de
Reistesch, en dat ik daarin weervind mijn Jef, lijk ik hem ken,
lijk ik hem sedert jaren bij de hand pak, en lijk hij zich met gezellig en geestig gepraat ontbolstert aan de heel weinigen die hij
op zijn werkkamer ontvangt, en hun zegt : « Zet u neer en blijf
wat hier.
In zijn boekske geeft Jef 'tgeen hij heeft gezien en gehoord
op drie verschillende reizen in Duitschland : te Munster, te
Berlijn, te Bonn.
Trek nu maar uw neus niet op, gij die in gezelschap van
uw rooden Baedeker overal zijt geweest : en die met veel plezier
alles hebt gevonden juist lijk hij het zegt ; en die op commando
hebt schoon » en « leelijk » geroepen ; en die op de maat van
twee, drie of vier, in vervoering, in verrukking, in extase zijt
geraakt ; en die... o ja, ge zijt een heel bereisd mensch...
Jef reist zooals men reizen moet om er wezenlijk deugd van
te hebben. Hij heeft zelf gezien en kijken kan hij ; hij heeft
zelf gehoord ... en hij luistert als een vink. En wat hij op zijn
eigen wijze heeft gezien en gehoord, dat zegt hij u ook op een
wijze, die u telkens doet knikken, en dan schuddebollen : Geen
tweede kan lijk Jef !
Dat is nu eens echte humor, « een glimlach en een
(I) Joz. DE COCK : Uit de Reistesch. Leuven, Romans en
Vanbrusselen, 1906.
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traan ; maar meer fijn en guitig gemonkel toch, dan stil geween, want het boekje « strotzt » van levenslust. Uit dat blijde
hart en uit dien geestigen kop spring-en woorden en zinnen op
stralend van leutige jonkheid, keuvelend en kwetterend onder
mekaar, maar elk raak naar zijn doel, onmiddellijk wetend waarheen, en toch zich wel gunnend de heerlijke pret van te huppelen
over 't klavier van ons taal dat het kadanst uw kamertje rond.
Zeker zijn ze zeer verschillend naar aanleg en karakter ; en
toch kan ik ze best zien kuieren arm in arm door onze menschenwereld : Jef De Cock en Om. De Lacy. Met denzelf den trek
van pince sans-tire bekijken de beiden ons ondermaansche
clowngedoe : de eene plakt onder 't kluchtspel met Horatiaansche
vaardigheid zijn ondeugende rijmen, de andere vangt met
een gezicht van « wat kan ik er aan doen » onze beheptheden
in zijn « instantane » en stalt ze dan nit in de pracht van zijn
kleurige woord.
Dat ook deze onze beste verteller ter school is gegaan :
IATaarom niet ? 't Ware een Barnumsch gepoch, zoo te kunnen
zonder te leeren. 'k G-eef u toe dat Gottfried Keller somwijlen
stond achter Jef, en dat de groote meester, als de leerling eens
dubde op een woord, het hem goedig heeft toegefluisterd
Welsprekendst van al was de oude bij valavond, als de
duisternis zoo langzaam in de kamer sloop, zich zwijg-end in
hoeken en kanten legerde, zich vastnestelde in de plooien der
lange gordijnen en, als binnen alles gebusseld lag in ongrijpelijke doeken, bij het weer-buiten-kruipen de vensters besluierde,
en de omtrekken van de straat en van den Martinitoren allengskens vervaagde in een roerlooze doezeling. Dan kon hij de
beenen uitstrekken en daar liggen in zijn zetel, behagelijk en
stil en met de ziel terugduiken in de verre, kiare diepten van
zijn verleden, en een of ander stuk oud-leven ophalen, meer om
het zelf met teedere hand te kozen en te streelen dan om het mij
te laten bezien Het was alsof er een goede geest onzichtbaar in
de kamer zweefde en vertrouwelijk vertelde van goede, langvervlogen tijden. Want ik zag Grosspapa bijna niet : hij was
maar een groote, donkere -vlek in de deemstere kamer ; alleen
zijn gepantoffelde voeten en zijn magere knoesels teekenden.
onduidelijlie lijnen in den rooden lichiring dien de kachelgloed
door een spleet op den vloer wierp. Liefst ver-vvijlden dan zijn
herinneringen bij zijn sinds lang gestorven echtgenoote. Sprak
hid daarvan, dan ging er een weeker trilling door zijn stem. Elf
jaren lang had ze geworsteld tegen zenuwkoorts. Dag voor dag
had hij gezien hoe die vreeselijke ziekte een voor een al heur
ledematen aangreep en bemeesterde tot er op den duur van haar
niets meer overbleef dan een zwak, ellendig schepsel dat schudde
en beefde waar het lag of zat. Toen had hij voor haar een rijstoel
laten maken waarin ze in den zomer zachtjes voortgestuwd werd
door de luwe dreven van zijn woud. Ook den schommelstoel,
waarin hij nu lag, had hij voor haar laten maken en nu was ze
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dood, ze rustte ginder in 't zuiden onder de trouwe kruinen die
haar leven en haar lijden omruischt hadden, en thans zat hij,
een stokoud man, in haar zetel en wachtte op den dood...
Als we al een geruime poos in 't stikdonker gezeten hadden,
ontstaken we de lamp en lieten de stores af. Dan schoof hij een
stoel bij de tafel, kreeg uit de kast een dik kerkboek met groote
roode en zwarte letters en teekeningen als in een misboek, zette
behoedzaam zijn bril op, lei zijn gebloemd, rond potsken nevens
zich en begon met een kruis zijn avondgebed te lezen. Daarna
las hij een geestelijke overweging. En als ook dit gedaan was,
legde hij zijn bril zorgvuldig dwars over zijn voorzichtig gesloten
boek, bedekte zijn hoofd weer met zijn klak en ging in zijn zetel
het zooeven gelezene z-vvijgend overwegen. Daarbij geraakte hij
ook wel eens aan het sluimeren.
Nagenoeg zoo vertelde ook de groote Zwitser, ja maar beken op uw beurt dat onder de Kellersche toets te laaien ligt
een allerinnigst persoonlijk gevoel, en dat op dit oogenblik ons
Nederlandsch weinig bladzijden als deze ten beste kan g-even.
Op een enkele plaats vind ik de beschrijving minder zelfgezien, 't is nochtans een goocheltoer van beeldspraak, en 't
begint zoo :
« Daar ontwaakt de wind op de kruin van den Petersberg. »
Vind ik hier wellicht minder natuurlijkheid, en een beetje
gezochtheid omdat ik denk dat Jef hier de treffende wind-beschrijving uit Frenssen's Jo 'n Uhl tot wipplank voor zijn fantasie
heeft genomen ?
Daar hebt ge, na luiden lof voor 't gansch eenig talent van
Jef De Cock, mijn kleine vitterij. Als hij me nu met den ouden
Willem van onzen Reinaert toeduwen zou : Kniezer, hou-je
bek, en doe liever als ik, zoo je kunt ! » dan sta ik beschaarrid
en ik zwijg... Enkel dit moet er nog uit :
Onze Vlaamsche maagd, die thans zoo heel veel geschenken
krijgt, en die van alle kanten met offeranden wordt bestookt,
welke ze liever wegschopt van voor haar voeten — ze zal dit
boekje houden met beide handen op haar borst, en ze zal 't nog
lang getuigen : « Dit is het liefste wat mij in 1906 werd geboden!
***
De Kleine Johannes III (r) is nu ook verschenen, eenige maanden slechts na II.
Dr van Eeden heeft er weer veel werk van gemaakt en 35o
bladzijden goed verzorgd proza gegeven.
(1) De Kleine Johannes,

dam, W. Versluys, 1906.

door Fr. Van Eeden, 3e deel. Amster-
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Maar als idee ... Nu is onze lieve kleine Johannes, die in
den 2den bundel al wat mankte. bepaald van zijn stukken geraakt.
Als ge nader toeziet erkent ge hem nog wel, maar de arme jongen staat met zijn schoon-dichterlijk goud-lokkig kopke op den
grond en met zijn mager-philosophieke beentjes de lucht in !
't Verloop van de verdere geschiedenis ? Och, er is geen
verloop meer. 't Is een been- en weergeslinger van den dreumes
uit zijn daglijf in zijn droomlijf, en vice-versa, zoo dat zelfs de
hardvochtigste er moet compassie mee krijgen.
We weten allang dat van Eeden niets liever doet dan den
philosoof uit te hang-en. Veel meer dan in zijn vorige twee
Johannes-bundels maakt hij hier wijsgeerig vertoon. Maar
't is er van drie ellen voor een frank. En had Schopenhauer
nooit geschreven. de denker van Eeden zou niet veel van zeggen
wezen.
Toch moet ik bekennen dat er hier en daar, als per malheur,
een zin tusschen loop t van meer dan alledaagsch inhoudsgehalte
Treffend b. v. zijn schrijvers beschouwingen over den Dood :
Ik ben ook vriendelijk, Johannes. Hoe meer je je best doet om
mooi te leven, hoe vriendelijker ik word. s
Als van Eeden geen philosophische kittelingen heeft, en
rustig den dichter laat doorschrijven is hij honderd per honderd
meer waard. De spiritisten-zitting b. v. is heel geestig geschetst.
En Johannes' bezoek bij den Booze is een stuk verbeelding
waarbij men niet anders kan dan toejuichen van pret. Even mild
als Dante deelt Van Eeden zijn hellezetels uit ; en 't lijdt geen
twijfel of de geste die hij doet bij 't afgeven van een litanietje
naturalistische » kunst is een duw om Van Deyssel den ketel
in te lappen
Een meesterstuk van invective is Markus' uitval tegen 't
Phariseeendom van onzen tijd ...'k Vind het enkel wat verwaand
van den dokter, zoo alles doorslecht te vinden, en als heelmeester te pronken met een recept dat eerst binnen duizend jaar
beterschap zal brengen.
— 'k Herhaal het — er zijn knappe stukken verbeelding en,
flink geschreven bladzijden in Johannes III. Maar als compositie is 't een rommelzoo van would-be symbolentoeren en
ideaal-wijsg-eerig- vertoon, dat de kunst niet voor haar rekening
nemen zal.

« Vous avez pris des notes pour nous ereinter quand \Taus
serez de retour en France. Tous les Francais clue nous recevons
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agissent ainsi » zegt een Canadeesche dame tot Dostange in
l'irreductible Force, van G. LECHARTIER (I).
Inderdaad,over Noord-Amerika — Canada en de Vereenigde
Staten— is in de Fransche letterkunde van den laatsten tijd heel
wat gezegd. Brunetiere bracht van over den Oceaan zijn wijsgeerig-literair-sociologische beschouwingen mee. Bourget gaf
ons, ietwat al te doceerend lijk altijd zijn psychologie van
de reuzensteden, versteend in hun huizengedrochten van twintig
verdiepingen.
Tal van anderen vonden dat deze beiden nog niet genoeg,
en vooral nog niet schoon en niet boeiend genoeg hadden geschreven, en ze waagden zich elk aan hun boek niet immer
met zoo'n goeden uitslag natuurlijk als de twee grooten van
daareven.
Nu komt G. Lechartier met zijn schetsen van 't Canadeesche
leven in l'irrecluctible Force. En wezenlijk na 't beste moet ook dit
worden gelezen. Want dit boek is een zedekundige roman van
meer dan gewone studie en lang Been alledaagsch talent.
Uit den maalstroom van ons aardsche leven, die te Montreal
een van zijn meest jagende draaikolken heeft, haalt Lechartier
eenige typen op in zijn kunst, die daar echt stevig staan. Geen
wonder : vast zijn ze gevezen in een zielkunde,die dezen roman.schrijver recht geeft op een plaats heel dicht bij Marcel Prevost.
Daarmee is al aangeduid dat het hier vrouwentypen geldt.
Er zijn er namelijk twee die uitmuntend zijn geslaagd : Totoche
en Dephine Cerences.
Totoche is de echt Amerikaansche amazone, bij wie alle
vorm-voorschriften eraf loopen als 't water bij een eend. Ze
durft alles, maar toch heeft ze een hart, en — 't komt nit op den
duur 't zit niet ver van de rechte plaats. Die Totoche is een
gedroomd kameraad van sommige exemplaren die Alber.Chahol
in l'Orgueilleuse Beaute heeft gegeven.
En dan Delphine Cerences, de vranw van edele fijnheid. Ze
wordt gewaar dat ze allengs de liefde beantwoordt die blaakt
voor haar in Dostange. Maar ze mag niet, want ze is gehuwd
met een onwaardige, weiiswaar, maar toch, ze heeft hem trouw
gezworen. Welnu, wat haar ook dreige, vallen wil ze niet.
Kapitel XIV, waarin de strijd gestreden wordt, is, kort en goed,
een meesterstuk.
Ook Dostange is niet kwalijk. Maar Lechartier heeft in de
teekening niet door-gedurfd, omdat hij gewaar werd dat hij al te
(i) L'Irreductible Force, G. Lechartier, Paris, libr., Plon. 1906.
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veel van zichzelf zou moeten geven. En dat verbood hem zijn
bijna vrouwelijke kieschheid.
Niet alleen omdat hij dit boek heeft geschreven verdient
G. Lechartier een fraai compliment. Deze man is een Fransch
letterkundige, die zich te Antwerpen heeft gevestigd, en die thans
heel aandachtig ons Vlaamsch Leven en onze Vlaamsch litteratuur bestudeert. Met zijn gaven en zijn vlijt kan daaruit iets
komen, waar voor wij hem zeer zullen moeten danken.

Ube), Lesen und Bildung heet het boek van ANTON SCHON-

dat voor twee jaar is verschenen, en waarvan voor me
ligt de 7de druk.
Populariteit is niet altijd de waarde-maatstaf van een boek.
Maar, is dat boek door iemand lijk SchOnbach geschreven, dan
kunnen we gerust wezen.
De menschen die onder ontwikkeling iets anders verstaan
dan schoolvosserij en onder beschaving iets anders dan papegaaien-gewawel, staan alle dagen langsom bedenkelijker te zien
op de boekenzee, die in klimmende tij het stoutste strand wil
veroveren.
Al wat natuur heet wordt bedreigd door de papieren baren.
Elk jaar verschijnen meer dan honderdduizend boeken. De
Parijzer-bibliotheek alleen bevat meer dan twee millioen banden.
't Is een ramp, een alles verzwelgende zondvloed.
Daar is nu eenmaal geen stelpen aan die zee, die van onze
wereld een dienende papiermassa maakt. We staan voor haar
even hulpeloos als 't kindje met de mosselschelp uit Sint
Aug-ustinus.Wat te doen ?... Te varen en te visschen,uit dien kiotsenden vloed op te hengelen wat er dienen kan tot ons g-eestelijk
voedsel, wat ons kan maken wijzer en beter.
Voor die moeilijke, gansch nieuwe kunst is Anton SchOnbach's boek een uitmuntende handleiding.
Voor hem staat lezen » en « beschaving » in zoo nauw geen
verband. Goed te lezen goede boeken, dat eerst helpt beschaven.
En die goede boeken kiest hij uit voor ons in drie lange
lijsten die zijn werk besluiten : uit alle literaturen het beste, zoo
niet het eeuwig-schoone. Dat zoo'n lijsten onvolledig zijn, 't
spreekt van zelf. Dat b. v. in onze Nederlandsche serie, die
noodzakelijk schraal moest wezen,Vondel werd vergeten, is onBACH,

Uber Lesen und Bildung, von Anton E.SchOnbachle-Auflage,
Gratz, Leuschner & Lubensky, 1905.
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vergefelijk. Nu, zulke lijsten zonder leemten zijn wezenlijk een
utopie.
Die goede boeken moeten goed worden gelezen. Dat is wel
het groote ;tic. Lezen, dat kan iedere lagere-school-jongen. Maar
goed lezen, zoodanig dat de inhoud van 't boek binnen in u tot
kloeke kost voor uw ziel wordt verwerkt, zijt ge zeker dat ge dat
kunt ? Toch, zoolang ge daarin niet slaagt, zoolang ge niet zeggen moogt : Het beste wat in dit boek is te vinden heb ik er
uitgehaald voor mij zelf, 'k heb de veropenbaring van des schrijvers geest en hart genoten en ze gezien in 't licht van de hoogere
schoonheid ! zoolang ge dat niet zeggen moogt hebt ge niet
goed gelezen.
'k Heb niet beweerd dat SchOnbach zijn bedenkingen en
raadgevingen allemaal uit eigen koker haalt. Zoo iets ten
andere doet geen enkel wijze mensch. Zijn inzichten steunt de
Grazsche professor vooral op Emerson's lessen. Deze man van
groote levenswijsheid komt langzamerhand uit Lesen and Bildung
te voorschijn met het aureool van den modernen profeet om zijn
hoofd. We mogen zeker zijn dat die gloriekrans tanen zal, en
dat er in Emerson wel wat pose stak. Maar toch mocht in zake
beschaving deze zoon van Uncle Sam gewis meespreken als een
op tien millioen.
Zijn raad nu wat boekenlezen betreft luidt als volgt :
1) Lees nooit een boek dat geen jaar oud is ;
2) Lees nooit een boek dat u niet bevalt.
Dat is een gouden dubbel-regel. Die hem kan opvolgen zal
niet veel mea culpa's hebben te slaan over verloren tijd en ver-snipperde uren.
***

Stijn Streuvels is nu eindelijk erkend als een schrijver, zoo
niet van buitengewoon genie, dan toch van een talent dat ondersteuning verdient. En zijn werk is door den koning met 5.000 fr.
beloond.
Die 5.000 frank worden niet altijd zoo goed besteed. En we
wenschen den schrijver van Zonnetij en aooveel andere stukken
van zonnige kleur daarmee van harte geluk.
Maar ter viering van den bekroonde werd in het Staatsblad
een gerecht opgediend waarmee aich stellig geen eerste kok heeft
bemoeid. Malsche, schoone brokken lagen op den kapblok :
Verzen van Van Langendonck, verzen van Van de Woestijne,
verzen van De Laey, proza van Teirlinck, proza van Maurits
Sabbe, proza van De Bom, proza van Vermeersch, proza van
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Streuvels zelf... Daar kon jets lekkers mee worden gemaakt.
Maar Segers zou nog veel moeten leeren eer hij een Vatel kon
heeten. Alles heeft hij gedoopt in zijn lauwe, gore water, en op
geen moest worden een heerlijke consommé, is nergens een
oogje vet te bespeuren....

Daarmee is nu ook uit het XXIXe Taal- en Letterkundig
Congres. Zal zoowat evenveel en weinig voordeel hebben gebracht aan de Nederlandsche Wetenschap en aan de Nederlandsche Kunst als de meeste uit die reeds lang-,e reeks. Maar
ontegensprekelijk hebben die bij eenkomsten haar goed : want
verbroedering tusschen stam- en taalgenooten is toch jets ; en
gezellig kout aan den disch onder menschen die toch de eerste de
beste niet zijn is lang niet te versmaden.
En dat het er op 't Brusselsch Congres hartelijk is toegegaan, dat getuigen al dezen die den laatsten dag hun beenen
onder tafel hebben gestoken : Voor mij, den schrijver van
« Maerlant's werken als de spiegel van hun tijd » houd ik heel
graag in mijn 'herinnering als den toaster in de pose van Mozes
op den berg bij Raphidim, ... En de moderne ziener van Apocalyps auf alien V ler en op de tafel kruipend dat is ook zoo
kwalijk niet
J. PERSYN.
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In deze kroniek zullen wij trachten een beknopt overzicht te
geven der Rechtsbeweging zooals deze zich voordoet zoo in
't binnen als in 't buitenland. De tijd is voorbij, dat de Rechtswetenschap het monopolium van eenige vakmannen was.
Zij is zoo nauw verbonden met wetenschappen van alien
aard : wij sgeerige, maatschappelijke, ecomische, physiologisch e
wetenschappen, en er worden onder hare benaming : het Recht,
zoovele gewichtige vraagpunten behandeld, (om er maar eene
enkele te noemen, het zoo vreeselijk vraagpunt der verantwoordelijkheid) dat geen mensch die denkt en overweegt wat
er rondom hem in de samenleving omgaat, aan de rechtswetenschap onverschillig kan blijven.
In den laatsten tijd hebben in verschillende landen de sociologen, rechtgeleerden en wetgevers zich veel ingelaten met de
steeds toenemende criminaliteit, en dit bijzonder onder minderarig en.
De heer volksvertegenwoordiger Mr Van der Linden heeft
in zijn versiag over de begrooting van het ministerie van Justitie
den onrustwekkenden toestand uiteengezet voor het parlement,
Merken wij enkel op dat volgens de laatste officieele Belgische
statistieken in 1903, op een cijfer van 42.145 veroordeelde mannen
er 20.241 hervallers zijn; dit komt op bijna de heeft. Het getal
recidivisten neemt jaarlijks merkelijk toe, zoodat men er uit besluiten moet dat de strafstelsels zooals ze nu bestaan weinig of
geen verbetering brengen, en verbetering is toch wel het doel
van de straf. Maar bijzonderlijk 't getal jeugdige inisdadigers groeit
aan en dit toenemen is niet in evenredigheid met den aangroei
der bevolking en ook niet met de toeneming van het misdrijf in
het algemeen.
In FRANKRIJK was de kriminaliteit in het jaar 1889 133 0/0•
hooger dan in 1826, en nu is er eene stijging tot 140 0/0 bij de
kinderen beneden de 16 jaar, en tot 247 43/o bij die van 16 tot
21 jaar !
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In DUITSCHLAND worden er voor misdaden, wanbedrijven.,
en overtredingen, dus kleine en groote misdrijven, een op
5o kinderen (van 12 tot 7.8 jaren) strafrechterlijk vervolg-cl ! `r)
In BELG1E ook zijn de statistieken even onrustwekkend en
al de maatregelen welke men tot hiertoe genomen heeft om die
toeneming te keer te g-aan, schijnen zonder den minsten uitslag
gebleven, zoodat de verslagg-ever in de Kamers dit jaar mocht
zeggen, dat het vraagpunt der toeneming van jeugdige inisdadigers

onobgelost blijft !
Wel hebben wij in Belgie de wet van 27 November 1891,
welke het misdadige kind zooveel mogelijk onttrekt aan gevangenzitting en zelfs boete, om het toe te vertrouwen aan welda,digheidsgestichten.die het eene nieuwe opvoeding zullen trachten
te geven. De uitslagen aldaar bekomen zijn niet te miskennen, en
die zich daarvan overtuigen wil, leze het zeer belangrijke
werkje door den leer Van Waesberghe, bestuurder der weidadigheidsschool van Moll, geschreven over de Verwaarloosde en Misdadige jeugd (21: maar is het reeds niet onrustwekkend g-enoeg
dat er zoovele moeten verwezen worden om aldaar te worden
verbeterd ?
Onnoodig te zeggen dat men hier, zooals in naburige landen,
naar eene doelmatige oplossing zoekt.
Het kwaad spruit voornamelijk uit verwaarloozing of slechte
omgeving waarin zich de kinderen bevonden. De nieuwere wetgeving wil dan ook in dien zin het kwaad bekampen.
In Engeland werd alzoo in 1904 eene wet tot wijziging- en
verbetering van The board relating to the _prevention of cruelty to
children gestemd, welke bescherming verleent tegen alle middelen
van uitbuiting door vreemden en tegen de misdadige verwaarloozing van hen die de natuurlijke beschermers van het kind
behooren te zijn. Zekere gerechtsdienaars of andere personen,
daartoe door den rechter gemachtigd, vermogen krachtens die
wet een kind naar een Jlace of savety over te brengen en het alzoo
uit een voor hem schadelijk midden te onttrekken. Bij rechterlijke beschikking kunnen zulke verwaarloosde kinderen toevertrouwd worden aan een of ander familielid, of aan een ander
geschikt persoon, of zeif aan een vereeniging wier doel het is
zulke kinderen te beschermen. Die personen of vereenigingen worden alsdan aansprakelijk gemaakt voor onderhoud
van 't kind. De Engelsche wet gaat zoo ver te beslissen dat
(I) Niko Gunzbury Verwaarloosde en misdadige jeugd.
(2) Uitgegeven als verhandeling der Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding, nr 83, prijs 25 cent.
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zoo de ouders uit gewoonte dronkaards zijn, en schuldig
bevonden worden aan wreedheid en mishandelingen jegens
hunne kinderen, die ouders kunnen veroordeeld worden tot opneming in eene inrichting ter verpleging van dronkaards (retrates),
opneming die de twaalf maanden niet mag te boven gaan.
Ook in HOLLAND tracht men langs dien kant de wond te
heelen. Veel verwacht men van de zoogenaamde Kinderwetten,
eene verzameling wetsbepalingen in werking getreden den n Dec.
1905, welke de geheele rechtstoestand van jeugdige personen.
omvat.
Uitgaande Van het grondbeginsel dat het ouderlijk gezag
niet het uitvloeisel is van een recht maar, vooral van een jblicht,
bevatten de kinderwetten eene heele reeks bepalingen om de misbruiken van het ouderlijk gezag te keer te gaan, zooals : ontheffing of ontzetting van ouderlijke macht. De voogdij der
kinderen van zulke ouders kan dan toevertrouwd worden aan
bijzondere vereenigingen, thans met wettelijke macht bekleed,
zooals de Voogdijraad en het Algemeen College van toezicht, Bijstand
en Advies.
Eene proeve van verbetering der misdadige en verwaarloosde jeugd, welke goede uitslagen schijnt te hebben, is de
inrichting der Children Courts of bijzondere rechtbanken voor
kinderen, zooals die onlangs ingericht werden in Amerika. (De
eerste ontstond in 1899 te Chicago.)

i

« De kinderrechtbank doet het kind verschijnen, eene of
sneer personen van goede faam worden belast een onderzoek te
inlichtincr
doen en de noodige
b en te bezorgen ; dan eerst wordt
een besluit genomen, in 't belang van het kind zoowel als in dat
van den Staat ; het kind kan ofwel toevertrouwd worden aan
verwanten, onder toezicht van een der personen, die aan het
onderzoek hebben deelgenomen, — ofwel aan bijzondere personen — ofwel aan eene school, een gesticht, eene vereeniging, eene kolonie enz. ; in geen geval mag het kind opgesloten
worden en eene gevangenis of in eene politiekamer, waar volwassenen opgesloten zijn.
» De uitslagen van die inrichting zijn waarlijk verblijdend.
Eer het kind voor de rechtbank verschijnt wordt het voorloopig
besteed b.v. in een gesticht van de Maatschappij ter bescherming der verlaten kinderen, onder toezicht van meisj es en vrouwen; merkwaardig is het hoezeer de kinderen door die modernste
« voorloopige hechtenis » zachtzinnig gehoorzaam -worden, dank
zij het geduld en den moederlijken takt der oppasters.
De Rechter wordt natuurlijk zorgvuldig gekozen dock verkrijgt buitendien weldra een bijzonder inzicht in de kinderziel
en begrijpt haar gevoel en gedachte ..
Thans is de prod genomen ; ook bestaat een levendige beweging in Zwitserland en in Duitschland tot het inrichten van
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dergelijke jugendgerichte en Kindergericksheife : Een Duitsch
Rechtskundige van 't schoone geslacht. Dr Jur Marie Raschke
stelt haar kinderrechtbank samen uit een onderwijzer, een
psychiater en twee of drie vrouwen. Zonder even ver te gaan,
zien. wij er toch geen stellig kwaad in, naast eenen rechtskundige en kindervrienden met of zonder beroep ook eene vrouw
in de kinderrechtbank te zien zetelen, de vrouw heeft hoedanigheden die hare rechtkundige gebreken overtreffen. » (1)
En de uitslagen ? Volgens Mr Turmann, zijn er te Chicago,
sinds 5 jaar, alzoo vijf tot zes duizend kinderen onder waakzaamheid en toezicht geplaatst, en er zijn er slechts 8 tot 10 0/0
welke hervallen zijn in het misdrijf, dan wanneer vroeger de
hervallers op 5o 0 /0 berekend werden.
Te Deuver, in Colorado, werden 95 . /0 der kinderen, welke
voor die kinderrechtbank geroepen werden, in vrijheid gesteld
en tevens bewaakt, en slechts 5 0 /0 zijn hervallen.

Handelende over den algemeenen toesi-and der Criminaliteit,
komt ons het vraagpunt der verantwoordelijkheid voor den geest.
Zeer merkweerdig is het dat, hoe groot ook de invloed der
Lombrosiaansche school geweest is, welke ontegensprekelijk
eene gansch nieuwe en laat ons er bijvoegen eene redelijker
richting aan de strafrechterlijke wetenschap gegeven heeft, de
ontkenning van alle toerekenbaarheid Diet is in den smaak gevallen noch van rechtsgeleerden noch van psychologen en
sociologen.
De Italiaansche school is er zeker in geslaagd, het vraagpunt
der verantwoordelijkheid op eene zeer nieuwe wijze te doen beschouwen meer en meer begint men rekening te houden met
opvoeding, en midden, en tevens in te zien dat iedere mensch
dikwijis handelt gestuwd door drijfveeren die den rechter onbekend zijn en zullen blijven, zoodat het beoordeelen van een
andermansg-edrag eene zaak is die met de grootste omzichtigheid
moet geschieden. Maar in grondbeginsel alle toerekenbaarheid
te verwerpen, dat is tegen de natuur ingaan en in strijd komen
met de weerdigheid van den mensch
Een belangrijk boek : Bijdrage tot de .1sychologie van den inisdadzger, door Mr J. V. VAN DucK, is onlangs te Groningen verschenen. Schrijver is een dergenen welke de uitslagen der
Lombroso-school, zonder a prioristische geestdrift, onderzocht
(1) Zie Dr Niko Gunzburg. De verwaarloosde en mnisdadige

jeugd.
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heeft. De menigvuldige psychische en lichamelijke afwijkingen
bewijzen, volgens hem, geenszins dat er een type van geboren
misdadigers bestaat, in den zin dien. Lombroso daar aan geeft;
maar wel doet zich bij thenigen misdadiger een sterke aanleg of
fircedisfiositie tot misdaad voor. Geheel zijn werk komt er op neer
dien aanleg te wikken en te wegen, om er met dien verstande
besluiten uit te trekken.
En zijn bijzonderste besluit ? Aangezien de prcedispositie
tot misdaad onder• allerlei vormen aanwezig kan zijn is er detailonderzoek noodig, om die verschillende vormen aan 't licht te
brengen. (( Er is behoefte aan een psychologische indeeling der
misdaad naast de juridische. »
Schrijver beproeft in zijn boek dit detail-onderzoek voor vijf
groepen van misdadigers : moordenaars uit hebzucht, uit wraakzucht, familiemoordenaars, oplichters en giftmengers.Het detailonderzoek hiervan bestaat in het maken van karakterbeschrij vingen, in het opnemen uit de biographieen van alles wat den
indruk maakt, bij dezen mensch anders te zijn dan bij anderen,
en zoo verkrijgt hij, een meer of minder, gewoonlijk zeer onvolledig
zoo zegt schrijver zeif, overzicht over de persoonlijkheid. Ik
denk te mogen zeggen dat dit werk vele nieuwe beschouwingen
bevat, die wel bijdragen zullen tot het zooveel mogelijk juist
beoordeelen van het gedrag van zijn evennaaste !
Ik zeg voor zooveel het mogelijk is en ik zeg dit met opzet : Een.
zeer bevoegd man, en tevens een goed katholiek, drukte onlangs
in eene bespreking onder vakmannen zijne neiging uit, om aan
de rechters het onderzoek naar iemands toerekenbaarheid te
ontzegg-en, niet omdat hij de menschelijke verantwoordelijkheid
in twijfel trekt hij was er integendeel zeer groote voorstander
van — maar omdat zijns inziens de verantwoordelijkheid van den
mensch jets zoo persoonlijks, iets zoo ondoordringbaar is, dat
men bijna nooit juist zal kunnen oordeelen. Oordeel niet, wilt gij
niet geoordeeld worden, werd hier dan wel eens ingeroepen.
De strafrechter zou dus enkel in dit geval zich bezig te
houden hebben met de samenleving te bevrijden tegen hare
kwade bestanddeelen met dit stelsel zouden er eenerzijds minder verantwoordelijke misdadigers ontvluchten onder voorwendsel van onverantwoordelijkheid, en minder onverantwoordelijken
onrechtveerdig gestraft worden ! Er is jets verleidelijks in die
zienswijze en de bijzondere bevoegdheid van den persoon die
ze ontwikkelde, zette mij aan ze hier mede te deelen.
In eene pas verschenen studie over De inisdaad en de veraut
woordelijkheid, zette de Heer Mr H. LEBON, ook wel vooruitstrevende gedachten uiteen bijzonder wat betreft de wijze waarop
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men er zal toe komen goede strafrechtbanken te hebben. Na
onderzocht te hebben welke rol de wetsdoctors vervullen kunnen, komt hij toch tot het besluit dat de hoofdrol moet en zal
blijven aan den magistraat, die eerst en vooral een verlicht
moralist moest wezen, zielenkenner en leveuskenner — (0, verstond
men dat toch maar eens wel —), de stralen der medicale wetenschap tot zich trekkend tot meerdere klaarheid zijner strafrechterlijke denkbeelderi. »

Na de reeks sociale wetten die voortgesproten zijn uit
het nationaal onderzoek over de arbeiderstoestand in 1886, is het
de beurt aan de wetten welke den toestand der middenstanden
verbeteren moeten.Men mag niet zeggen dat het nationaal onderzoek over een paar jaren door het landbestuur bevolen, over
den toestand der middenstanden, niet spoedig gevolgd is geweest
door uitvoerende maatregelen.
In 't begin van dit jaar werd, door koninklijk besluit kij het
Ministerie van Arbeid een anzbt der middenstanden ingesteld, dat
o. a. als opdracht heeft : « Inlichtingen te verzamelen en
te ordenen omtrent de omstandigheden waaronder de kleine
ambachten en handelsbedrijven worden uitgeoefend en, over 't
algemeen, omtrent den economischen toestand der lieden tot de
middenstanden behoorende; de uitslagen der Belgische en buitenlandsche wetten desbetreffende, te bestudeeren en bij te
dragen tot de voorbereiding van nieuwe wetten en maatregelen. »
En sindsdien houdt men de handen niet onledig ! Een der
eerste wetsontwerpen welke verschenen, is dat betreffende de
werkrechtersraden voor bedienden. Men weet dat Binds 1859 er
goedemannenraden bestaan, voor het slechten van geschillen
tusschen patroons en werklieden. Sinds 1900, wilde men die
goedemannenraden ook bevoegd maken voor geschillen tusschen patroons en bedienden. De middenafdeeling, — in bijzondere Commissie herschapen, — heeft verschillende neergelegde
ontwerpen in dien zin onderzocht en een bepaalden tekst aan de
Kamers onderworpen, waar uit de twee volgende bepalingen
bijzonder dienen aangestipt :
« Art 2. (2de lid.) Worden gelijk g-esteld. met de werklieden
de arbeiders, die niet zijn begrepen in de vermelding van nijverheidshoofden of werklieden, en die als klerken, bedienden,
reizigers of in eenige andere soortgelijke hoedanigheid in dienst
zijn van eenen patroon, nijverheidshoofd of handelaar, —
tegen een vast of veranderlijk loon. »
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En Art. 7. « De vrouwen zijn kiesbevoegd en verkiesbaar
onder dezelfde voorwaarden als de mannen. » Gansch nieuw is
het recht door het wetsontwerp aan de vrouwen toegekend.
Uit het verslag der middenafdeeling bleek echter dat de
Regeering nog een nieuw wetsontwerp op de werkrechtersraden
gesteund op de aanstaande herinrichting der Nijverheids- en Arbeidsraden, zinnens is neer te leggen.
Benevens het wetsontwerp betreffende de werkrechtersraden, is ook onlangs een ontwerp ingediend nopens de bedieningsovereenkomst. Men weet dat sinds 1900 eene wet bestaat op de
arbeidscontrakten, wier bepalingen wederom enkel toepasselijk
zijn op overeenkomsten tusschen patronen en bedienden gesloten. In het ontwerp over de bedieningsovereenkomst is er
echter geen spraak de bijzonderste bepalingen van het arbeiderscontrakt op het bedienings-contrakt toepasselijk te maken, daar
de bedienden in geener mate met werklieden kunnen gelijk gesteld worden.
In den geest der nieuwe wetgeving wordt de bediende
aangezien als de « medewerker van de patroons, de deelgenoot
zijner eer, en de behouder zijner goede faam. » Hieruit spruiten
dan de bijzonderste wederzijdsche verplichtingen voort.
Er worden overigens verscheidene andere belangrijke vraagpunten opgelost, zooals, het werken door den bediende voor
eigen rekening in zijne vrije uren, het storten van borggelden,
het aanbrengen der clienteel door handelsreizigers enz. enz.,
alle zaken waarover wij hier niet in nadere bijzonderheden
kunnen treden.

In Holland verscheen in den loop van dit jaar een werk
van PROF. KRABBE, over die "Akre der Rechtssouvercinetcit, Beitrag
zur Staatslehre, een werk oorspronkelijk in 't Nederlandsch
geschreven, maar in het Duitsch vertaald en uitgegeven te
Groningen. Het is, zooals Mr. S. Van Houten het in eene zeer
bestudeerde en breedvoerige boekbeschouwing schrijft in het
Rechtsgeleerd magazijn (afl. 5.'-1906) een geleerd en leerrijk,
dock onbevredigend boek. » Het is een tendenz-werk, waarin
PROF. RRABBE o. a. tracht te bewijzen dat « geen wetgever
krachtens zijne bevoegdheid als rechtsproducent, wilkeurig
recht voortbrengen kan ; de regel dien hij vaststelt, moet om
rechtsregel te zijn, zijn verbindende kracht ontleenen aan een
bron, die geen wetgever beheerschen kan, namelijk de rechtsovertuiging der volksgenooten. » Schrijver ontkent alle vertegen-
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woordiging van goddelijke heerschersmacht, ook kan er volgens
hem geen . door het positieve staatsrecht aangewezen wetgever
aan de door hem vastgestelde wetten werkelijk rechtskracht
geven. Mr. Van Houten breekt in zijne beschouwing het stelsel
van PROF. KRABBE af. Gaarne zou ik dit boek ook breedvoerig
in Belfort en Dietsche W amide beoordeeld zien.

Op 23 Juli 11. hield de Federation des Avocats » haar jaarlijksche algemeene bijeenkomst,ditmaal te Antwerpen ,en verhandelde er L' entente Hollando-Belge, de toenadering tusschen Noord
en Zuid-Nederland. Men weet dat het bijzonder Mr. Hennebicq
der Brusselsche balie is, welke zich dat vraagpunt aangetrokken
heeft, en daar veel over geschreven en gesproken heeft zoo in
Belgie als in Holland. Er zijn nu partijgangers opgekomen voor
eene grande entente » en andere voor eene « petite entente )).
Men weet ook, dat over 't algemeen de Hollanders en de
Vlamingen niet hoog oploopen, met die beweging altlians zooals
ze door Mr. Hennebicq en Bave op touw gezet is, (getuige
hiervan het incident Rudelsheim op het laatste taal en letterkundig Congres te Brussel). In het Rechtskundig Tijdschrift
voor vlaamsch Belgie
afb. VI) wordt er door Mr. Lebon
een verslag over die zitting der Federation uitgebracht, met de
volgende beschouwingen : « Zoo wij er niet toe besluiten « la
grande et la petite entente » in het Nederlandsch te vertalen
dan is het misschien wel omdat wij evenmin den zin als de uitdrukking goedkeuren, want wij zijn voorzeker partijgangers van
meerder samengaan dan de Heer Hennebicq het zijn kan.
Hij, weliswaar, behebt met imperialisme schijnt te zuchten
onder de ketens van onze onzijdigheid. Hij wil dit prangend
woord doen oplossen naar breedere verlangens van den souverein en in den werelddrang naar ontwapening en vrede, blijkt
hij ongeduldig om Belgie plaats te zien vatten tusschen de
vechtende naties. Wij zullen weldra Congo te verdedigen hebben tegen het vraatzuchtig Albion en onze oorlogsvloot rijst naar
de kim in het denkbeeld met ons verbond met Noord Nederland.
Fata niorgana Zeker, als Antwerpen bedreigd werd, ware
't ons welgekomen de Hollandsche vloot als schildwacht te zien.
optreden aan de monding der Schelde, maar welke krijgsvoordeelen zou onzemedewerking wel aan Holland kunnen opleveren ?
Doch, veel essentieeler is het, al bleef het op de vergadering
der Federatie totaal in de schaduvv, in een verstandelijke gemeenschap met onze Bataafsche taalbroeders eene hoogere volksbef igo6
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schaving te betrachten. Heel het geestesleven waait ons uit
Frankrijk over : litteratuur, politiek, heel de dagelijksche leeskost wordt ons aang-ebracht in boeken en bladen ; alledaagsche
nieuwsjes van ginder worden ons kond gemaakt alsof ze in de
buurt voorvielen ; wij zijn tot het merg doorweekt met Fransche
saes en blijven verstooten heel den verstandelijken omgang van
Noord-Nederland. Wij worden een verminkt yolk. Onze taal
gaat verloren wijkende voor het Fransch of voor slordige gegewesttaal en wij zijn plichtig aan volksverraad omdat wij aan
de massa geenen toegang verleenen tot veredeling en vaderlandschen trots. Is het geen waar genoeg-en als men in Holland
wandelt de taalpereltjes op te vangen in den mond van het yolk ?
Hier zijn de hoogere klassen en met recht, beschaamd een
ongelouterde volkstaal te spreken maar zij vergeten dat de taalcultuur van hunne hoogte moet nederzijgen op den mindere en
dat zij de eenige schuld drag en van een wanordelijken toestand
die nu nog verbloemd wordt door de krachten van het godsdienstig gevoel, maar dreigt eens over Vlaanderen los te breken.
De tegemoetkoming van Noord en Zuid is een vraagstuk
dat wij met genoegen zien op den voorgrond treden ook in de
Federatie der Advocaten ; maar veel liever nog zagen wij het
ter harte nemen door den « Bond der Vlaamsche Rechtgeleerden » : men vangt imm,ers geene vliegen met azijn en we moeten
ons afvragen of de Hollanders niet met minder achterdocht onderhandelaars zagen optreden die in hunne oogen meer j5ersona
grata zouden zijn. De Federatie hoe edel haar streven ook weze
is verfranscht van kop tot teen.
In Antwerpen hare vergaderplaats opslaande denkt zij er
niet aan de minste voldoening te geven aan het Vlaamsch
midden waarin zij zich hier beweegt. En is juist de heer HENNEBICQ niet dezelfde die nog onlangs in het journal des Tribunaux
bij gelegenheid van Vlaamsche pleidooien in het beroepshof van
Brussel sprak van maar dadelijk op de Vlamingen te kloppen,
als ze wat luid hunne taaleischen lieten hooren ?

Ten slotte nog eenige woorden over eene andere gebeurtenis in de rechterlijke wereld, met het oog op onze Vlaamsche
belangen.
Meldensweerdig is het verschijnen der prachtuitgave Ulf
het verleden der Antwerj5sche balie met den karaktervollen kop van
St-Ivo, karnpioen der benadeelden, door Mr. VICTOR JACOBS, uit-
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gegeven als gedenk-album ter gelegenheid der verjaring-sfeesten
der Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen.
Ook de Kern van ons burgerlijk wetboek, eene poging tot verspreiding der Nederlandsche rechtstaal door Mr. L. DOSFEL, is
zeer welkom geweest tusschen de vlaamsche Rechtsgeleerden.
Verscheen eveneens, een nog al lijvig boekdeel in 't vlaamsch
behandelende een deel van ons burgerlijk wetboek, en betiteld :
Bezit, eigendom,erfdienstbaarheden. Eindelijk werd het Rechtskundig
Tijdschrift voor Vlaamsch Belgic, van Brussel naar Antwerpen
overgebracht en aan de Vlaamsche Conferentie der Balie van die
stad toevertrouwd, zoo dat deze het tijdschrift nu een geheel
nieuw leven g-eg-even heeft.
Zooals men weet, is in het arrondissement Brussel, het
gebruik der talen nog op zeer onvolledige wijze geregeld in
strafzaken, zoo wel voor do boetstraffelijke rechtbank als voor
het Assisenhof. Onlangs nog- kwam voor het Assisenhof eene
beruchte zaak, waardoor de aandacht bijzonder gevestigd werd
op de bestaande misbruiken. Op het bureel der Kamers is
,nu de memorie van toelichting neergelegd van het wets-vooestel betreffende het gebruik van de Vlaamsche taal bij de behandeling van sfrafzaken in het arrondissement Brussel. Ook is een wets-

voorstel neergelegd betreftende de Vlaamsche taal, in to lasschen in de
mijnenzvet. Eindelijk word door den Bond der Vlaamsche Rechtsgeieerden. een wetsvoorstel bereid op het gebruik van de

vlaarnsche kcal in burgerlijke taken, dat binnenkort door toedoen
eeniger -volksvertegenwoordigers zal neergelegd worden ter
Kamer.
Mr. ARTHUR DE VOS.
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DIE RELIGIOSE GEFAHR von ALBERT MARIA WEISZ 0. PR'
(XX en 522 bl.) Freiburg im Br. Herder, 1904. [4 M. 54
De bedoeling van den geleerden schrijver, zooals nit zijne
Voorrede blijkt, is niet een of ander gevaar te behandelen dat
den godsdienst kan schaden, neen, hij wil de aandacht vestigen
op het godsdienstig gevaar hetwelk zulke afmeting-en aanneemt
dat, verandert de huidige toestand niet, men den opvolger van
Pius X kan begroeten met het treurige woord : Religio depopulata.
Het eigenlijke gevaar van onzen tijd heeft zich in het kleed
van den godsdienst gehuld en treedt onder dit masker op. Het
ontspringt nit de legio godsdiensten, Welke onze samenleving
dreigen te overstroomen evenals de barbaren der vierde eeuw.
Wat van de oude religie overblijft wordt dermate verminkt, dat
men ze nauwelijks herkent. Wij worden wantrouwig, als iemand
slechts met een woord van « religie ^ , rept, en vreezen eene
afwijking van de oude leer, zoodra van eene hernieuwing of
hervorming van het godsdienstig leven wordt gesproken. Het
woord dat vroeger den mensch het dierbaarste was,is tot twistappel, tot steen des aanstoots, tot grond van verdenking geworden.
Ongelukkig heeft de kwaal ook de trouwe zonen der Kerk
aangetast,. zoodat zij door hen, die hulp dienen te verschaffen
veeleer versterkt dan verzacht wordt. Deze schuchtere Katholieken trekken zich met hun geloofsschat in duistere schuilhoeken terug zij schamen zich hun geloof voor de menschen
schijnen te laten, verduisteren het liever uit vrees den slaap der
wereld te storen. Hunne eerzucht is niet meer aan de verachting
van Christus deel te hebben, neen, zij willen liever 221 oderne
mannen, vrienden van den vooruitgang, onbevooroordeelde
geesten genoemd worden niets duchten zij meer dan onder het
getal der clericalen en ultrarnontanen geteld te worden zij
offeren hun eeuwig geluk op aan het verlangen met de publieke
opinie, met de moderne gedachte en tijdsrichting op vriendschappelijken voet te staan.
Hoe vele Katholieken lijden uit menschenvrees aan deze
laf- en zwakheid! In stede van met fierheid de hun aanvertrouwde
waarheid te verkondigen, en moedig voor haar in de bres te
springen, gebruiken zij allerlei voorwendsels en kunstgrepen om
zich in de oogen der wereld te verontschuldigen. Spreek hun
niet van Apologie, die zij als eene beleedigende aanmatiging
beschouwen, nog minder van Ascetisme en Mystiek, verouderde
vruchten der middeleeuwen. Zij verwachten alleen hulp van de
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wetenschap, dat wil zeggen van de kritische, moderne, van de
oude kluisters bevrijde wetenschap, die het recht heeft de overgeleverde waarheid tot op de keper te toetsen en haar volgens de
heerschende moderne beginselen te wijzigen en om te zetten.
Ziedaar met eenige woorden het godsdienstig gevaar geschetst, dat ontegenzeggelijk schrikwekkend is, en door geen
ernstig man kan ontkend worden.
Welke zijn de middelen krachtdadig genoeg om hetzelve of
te -wenden ?
Hoe p.-,rooter het gevaar is, zegt de schrijver, des te levendiger moet het geloof, , des te inniger de aanhankelijkheid aan de
Kerk, des te krachtiger het streven naar de navolging van
Christus zijn. Wanneer wij door deze Brie geneesmiddelen in de
ware godsdienstigheid toenemen en vooruitgaan, zal de godsdienst o-ered, en uit de kwalen. van den tijd geen ramp, maar een
zegen Gods voor ons worden.
Bij het eerste bladeren in het boek is men geneigd den,
schrijver van overdrijving te beschuldigen en als een zwartkijker te beschouwen. Wie echter met oplettenheid de volgende
hoofdstukken leest, zal tot eene betere overtuiging komen.
Na de Inleidir b, (hi.
volgt I. De godsdienstige toestand.
(bl. 43).
II. De moderne godsdienstwetenschap. (bl. 77).
III. De ontwikkeling van den godsdienst tot hyper- en ongodsdienst. (bl. 109).
IV. Hervormde godsdiensten. (bl. 184).
V. Het hervormde Protestantisme. (131. 245).
VI. Het hervormde Katholicisme in vroegere tijden. (bl. 295).
VII. Het hedendaagsche hervormde Katholicisme. (bl. (376).
VIII. Is eene overeenkomst mogelijk tusschen het Christendom en de moderne .wereldbeschouwing (bl. 414).
IX Het godsdienstig gevaar is door den moderne-tijdgeest
vooral door Kants leer in het leven geroepen. (bl. 454).
X. Onze tank tegenover het geloofsgevaar. (b1 489).
In het Bijvoegsel onderzoekt de geachte schrijver de redenen
der minachting welke der Katholieke litteratuur ten deel valt.
(bl. 5o3).
De schrijver besluit het overzicht ,der
cr
voorestelde
hervormingen ten einde het christendom met de eischen der moderne
beschaving te verzoenen met het volgende eind-oordeel.
De hervormers van het Katholicisme behandelen personen
en zaken op eene wijze, welke alle achting en eerbied voor waardigheid, ja het geloof aan de godlijke instelling der Kerk moet
ondermijnen en vernietigen. Het onwaardig schimpen op Kerkelijke personen en instellingen kan slechts verlao-end en oplossend
werken. Wanneer men de geestelijke orden bhinderpalen voor
eene tijdige ontwikkeling noernt, de Jesuiten van schandalen, eerloosheid,onbeschaamdheid beschuldig-t de ultramontanen als van.
God verlatene zielen beschouwt, vergeet men dat de ordensgeestelijken ook priesters zijn, dat ultramontanen als Hero-enrOther en Haffner veel hooger stonden. Wanneer de Katholieken
zelven zoo hunne priesters en bisschoppen bejegenen, waarom
dan steen en been geklaagd over den toon der laagste en gemeenste pers ?
Verstomd staat men wanneer men leest hoe de bisschoppen
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worden aangevailen. Zoogenaamde christelijke bladen hebben
voor hen slechts woorden van smaad en hoon. Men zou zeggen
dat het genoeg is voor iemand bisschop te worden, om geweten,
verstand,beschaving,alle aanspraak op fatsoenlijke bejegening te
verliezen. Zulk gedrag moet ten lange leste alle geloof aan de
kerk en hare organen schokken, en aan 't wankelen brengen.
Daarom verwondert men zich niet wanneer men leest
« niets is, schadelijker geweest voor den godsdienst, de wetenschap en het algemeen welzijn, dan het geloof aan het goddelijk
karakter van het roomsche pausdom. »
Ten gunste van het vooroordeel van de onfeilbaarheid van
het Episcopaat en de algemeene kerkvergaderingen kan men
zelfs geen schijn van bewijs in de H. Schrift noch in de kerklijke
traditie vinden.
Dit alles, gelijk men ziet, is niet meer hervorming, maar
ontkenning en vernietiging ; niet meer hernieuwing, maar
nieuwigheid ; niet meer waarschuwing, maar opstand op ketterij
uitloopend.
Overigens leert ons de geschiedenis de noodlottige gevolgen
van dezen hervormingsgeest.Want de hervorming, in onze dagen
gewenscht heeft groote overeenkomst met alle andere proeven
om het katholicisme met den tijdgeest te verzoenen.
Men bemerkt echter twee punten van verschil. De aanvallen
tegen de pauselijke macht als middelpunt der kerkelijke eenheid
zijn na het Vatikaansch Concilie onmogelijk geworden. Niels
anders blijft nu over dan of wel met het onvermijdelijke genoegen te nemen, of zich tot het oud-Katholicisme te bekeeren. Wil
men niet zoover gaan, dan kan men zich door een voortdurenden
strijd tegen het bisschoppelijk gezag schadeloos stellen.
Het oude hervormingsstelsel streed hoofdzakelijk tegen de
inrichting der Kerk, het nieuwe gaat dieper en valt het Christendom zelf aan.
Het oude richtte meestal zijne pijlen tegen twee loci theologici :
het gezag der Kerk en der theologen; het nieuwe vernietigt de
geheele theologia fundamentalis met de geloofsleer, de leer van het
bovennatuurlijke en van het christelijk leven.
Eindelijk wordt het vernielingswerk tevn de H. Schrift
gericht ; men berooft haar van het bovennatuurlijk karakter,
behandelt haar als een zuiver natuurlijk boek, ja beter gezegd,
men springt met haar om, gelijk men geen menschelijk boek zou
behandelen.
Wie oplettend deze treurige verschijnselen onderzoekt en
ze aan de logica der feiten of der geschiedenis toetst, komt tot
een zeer onheilzwanger besluit.
Deze logica heeft eene beweging, welke met de tegenwoordige veel overeenkomst heeft, in de i6 de eeuw tot eene scheming
in de kerk gevoerd, en duizenden in den afgrond gestort, die
weinig aan geloofsafval dachten.
Dezelfde logica heeft uit dergelijke beweging bij het einde
der i8 de eeuw de bloedigste omwenteling in het leven geroepen.
Dezelfde hervormingsbeweging bracht in de laatste zestig
jaren der afgeloopen eeuw de noodlottige gevolgen voort, die
wij nog heden betreuren.
Deze logica moet de huidige beweging ook in de 20ste eeuw
tot eene schrikwekkende catastrophe voeren.
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Wie durft hopen dat in deze tijdsomstandigheden het gevaar
bez\voren, en de logica der feiten voor de eerste maal overwonnen wordt ?
Dr A. DUPONTWERELD-BIBLIOTHEEK, onder leiding van L. Simons.
Over een en ander, hierin verschenen, werden de lezers van
Dietsche arande en Belfort reeds ingelicht. Wat ons toekomt
wordt regelmatig vermeld onder de ingekomen.boeken ter bespreking.
Uitvoerig kunnen we over elk der bundeltjes niet handelen daar
zijn, ten andere, veel herdrukken. Nu is de onderneming ver
genoeg gevorderd oin er, met kennis, een oordeel te kunnen over
uitspreken.
De TV ereld-Biblioiheek wordt uitgegeven door de IVIctatschalpij
voor goede en goedkoole lectuur. Goedkoop » is ze zeker, 20 cents
het nummer van zoo tot 15o bladzijden en daarbij tamelijk verzorgde druk en behoorlijk papier.
Maar is wat hier geboden wordt ook « goed »? Dat hangt of
van het standpunt : een katholiek kan niet zeggen dat alles goed
is; we hebben hier te doen met eene rationalistische onderneming.
In het Correspondentie-Blad, April-Mei 1906, doet de leider nog
al duidelijk zijn standpunt kennen. « Van eenige onzer abonnê's,
schrijft hij, gelukkig maar van eenigen hebben we bevreemding vernomen over de keus van Van Hulzen's Getrolized in onze
serie. Dat was toch geen lectuur voor de huiskamer.
Geen boek voor het gezin !
Mogen we daar nog eens even over praten?
En och, die familie-lectuur!
Een Fransch dramaturg van een vorig tijdperk, Emile
Augier, laat in zijn laatste tooneelspel, dat over de verzoekingen
voor jonge vrouwen handelt (Les Fourchambault) een zijner mannen zeggen :
« Maar men praat nu eenmaal niet over dergelijke dingen
met jonge meisjes.
En clan het antwoord :
« Dat is allemachtig verkeerd.
Getrortwd is niet bestemd als huwelijksles. Maar men zou het
er voortreffelijk voor kunnen gebruiken. Omdat het zoo echt is,
nit het leven.
In elk levensbeeld, door een scherp-doorschouwend kunstenaar geteekend, zit nu eenmaal een les — die te sterker spreken
zal naarmate ze er met minder opzet ingelegd is.
Lees dit boek gerust voor aan uw zoons en dochters van
15-21 jaar.
Hun gewone, voor hen uitgezochte « romantische lectuur is
de gevaarlijke. Niet deze 0 realistisch-analystische ».
We hebben hier de romantische lectuur voor jongens en
meisjes niet te verdedig-en, dat jongens boven de 21 jaar Getyouwd
lezen, daar hebben we zooveel niet tegen, alhoewel er twee-drie
uitdrukkingen in • voorkomen die gemakkelijk hadden kunnen
vermeden worden maar voor jongens en meisjes van 15-21 jaar
is dat toch niet geschikt, en met de beginselen, hier vooruitgezet,
wettigt ge, zelfs voor dubbele kinderen, alle « kunstwerk ».
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Of is Honore de Baizac's Het gevloekte Kind ook voor te lezen
aan zoons en dochters van 15-21 jaar ?
Dat wil nu niet zeggen dat alle boeken voor kinderen moeten
geschikt zijn! In de Wereld-Bibliotheek komen boeken voor jongeren voor, maar dat hier ook wel soms iets op aan te merken valt
werd in 't Februari-nummer 1906 van Dietsche Warande en Belfort
(, blz. 241-242) reeds aangetoond.
Men neme wat voorafgaat niet als een veroordeeling van al
wat in de Wereld-Bibliotheek verschijnt. Zoo is het niet gemeend.
Ook katholieke lezers nemen dankbaar aan wat hun goeds
geboden wordt ; te erkennen valt ook dat er door cr aans wat te
leeren is in de inleidingen vooraan de bundeltjes. Maar hierop
nu juist moeten wijbkatholieken wijzen in de keus der
boeken wordt met onze gevoelens en overtuigingen geen
rekening gehouden, we molten dus de boeken, in globo, niet
aanbevelen aan dezen die niet ernstig toezien en niet weten te
onderscheiden.
De W ereld-Bibliotheek is bestemd voor meer ontwikkelden,
het eigenlijke y olk heeft hier weinig of niets aan. Nu heeft, voor
't y olk, de Maatschafifiij voor goede en goedkooj5e lectuur eene nieuwe
uitgave begonnen onder leiding van L. Simons : De Beste W ereldBibliotheek, in veertiendaagsche afleveringen (per jaar 2.60 guld.)
In de eerste afleveringen verschijnt Dickens' Louden en Parijs.
Bij die uitgave nu komt een geillustreerd bijvoegsel Van alles wat,
en hier nog eens zien we hoe weinig men met onze katholieke
overtuiging inzit. In rir 3 van Van alles wat (13 Oct. 1906) staat
een artikel Lourdes. De Kerk heeft tot hiertoe niet verklaard dat
er te Lourdes mirakelen gebeuren, katholieken gelooven dus
daarover wat zij willen, en toch slaat het ons tegen 't hoofd te
lezen : « Of er in Lourdes wonderer gebeuren? Onverwachte en
wonderbare genezingen, zeker ! — Hoe zouden we het kunnen betwijfelen in dezen tijd waarin we zooveel weten van wat
de suggestie, de zelfbegoocheling, het geloof in genezing vermogen ? Doen niet talrijke doktoren nu genezingen van lammen, zenuwzwakken, zenuwzieken, die men vroeger als wonderdaden of hekserijen zou hebben aangebeden of bestraft? De
geneesheer zegt « Sta op! » en de zenuwverlamde, die zich
niet scheen te kunnen bewegen, staat op ! Weten we niet,
hoe een gaan naar andere omgeving, naar een badplaats, al
aanstonds opbeurend en opwekkend op patienten -werkt? En als
wie naar Lourdes gaat nu werkelijk gelooft in de wonderkracht
welke zich daar openbaart ; als hij gelooft dat innigst bidden
hem kan beteren, en als hij onder de opwinding dezer omgeving
en de welsprekendheid der priesters, nu inniger bidden kan dan
ooit ! Waarom zouden we dan hier niet zien gebeuren, wat
we elders zien ontstaan? De katholieken, in elk geval, gelooven
niet alleen in deze suggestieve kracht van Lourdes, zij gelooven
in het wonder zelf, in de openbaring der Maagd aan het boerenmeisje. Over dergelijk geloof kan geen buitenstaander oordeelen.
Men heeft het of heeft het niet, wil het in zich versterken of verwerpt het absoluut. Wie als zieke naar Lourdes komt, moet dat
doen in het geloof, of er is wel weinig kans dat het hem iets zal
baten. Voor wie niet ziek is en niet gelooft in dit alles, is er iets
griezeligs en tegelijk iets diep meelijwekken.ds in de verzameling
zieken, stakkerds die hier met hunne laatste hoop henen komen
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en waarvan de meerderheid zeker even ongenezen zal weerkeeren als ze gekomen is.
Maar de beide kerken intusschen hangen vol van dankteekens van wie geloofd hebben dat de beterschap, welke zij plotseling voelden, blijvend was, en dat aan hen het wonder voltrokken was. »
Wil men ook bij katholieke bevolking ingang vinden, dan
moet men stellig anderen kost geven.
E. VL.
OVER VLAAMSCHE VOLKSKRACHT I. De V ervlaamsching
der Hoogeschool van Gent, door LODEWIJK DE RAET. - Brussel
De Vlaamsche Boekhandel van L. J. Kryn, 1906. 321 blz.
Een boek dat op zijn tijd komt, nu dat aan alien kanten over
het al of niet wenschelijke der vervlaamsching van het Hooger
Onderwijs gesproken wordt. Niet een geheel nieuw boek : ten
deele een herdruk van vroeger geschrevene en links en rechts verspreide artikelen, waaruit te verklaren valt dat sommige meeningen, sommige betoogen zelfs, meer dan eens terug komen. Tien
hoofdstukken : I. Inleiding, II. De Sociale rol der Hoogeschool,
III. Techniek en Volkskracht, IV. De Belgische Hoogeschool,
V. Hoe bekomen de Vlamingen eene Nederlandsche Hoogeschool. VI. De Kritiek van het stelsel Mac Leod. VII. De
Vlaamsche Hoogeschool der toekomst, VIII. De Wettelijke
toestand en noodige hervormingen. IX. Practische wenschen,
X. Slot en Bijlagen.
Er liggen drie hoofdgedachten in dit boek. 1. Ons hooger
onderwijs moet vervlaamscht worden, omdat alzoo en alzoo
alleen onze hoogere standen kunnen vervlaamschen en die
vervlaamsching machtigen invloed moet uitoefenen op de verstandelijke verheffing van ons yolk ; 2. Hoog-1. Mac Leod en
met hem de Hoogeschool-Commissie stellen zich tevreden met
de trapsgewijze vervlaamsching der 4 faculteiten aan de Hoogeschool te Gent ; dat is niet voldoende, ingezien het altijd groeiend
belang der technische studien,ingezien het feit dat veel Vlaamsche
studenten de leergangen volgen der technische school te Gent
en dat er verscheidene leergangen worden gevolgd en door de
studenten der faculteiten en door de studenten der technische
en der bijzondere scholen. De leergangen voor deze laatste studenten zouden Fransch blijven, dus zou er zelfs geen spraak
kunnen zijn van trapsgewijze volledige vervlaamsching der
faculteiten. De Hoogeschool te Gent moet geheel en gansch vervlaamscht worden en haar moeten eene vlaamsche hoogere
landbouwschool en eene veeartsenijschool toegevoegd worden.
3. Kan er nu iets gedaan worden om die vervlaamsching der
Hoogeschool te Gent te bespoedigen ?
Jawel, meent de schrijver, de Vlamingen mogen er niet aan
denken een vrije Vlaamsche Hoogeschool te stichten; maar eene
school van Hooger On.derwijs (Ecole des Hautes Etudes) zouden
ze door eigen initiatief kunnen tot stand brengen. Zulke
instelling kan zich bewegen buiten alle knellende banden der
hoogeschool-wetgeving-, : zij zal natuurlijk de macht niet hebben
wettelijke diploma's van doctors in de rechten en in de geneeskunde, uit te reiken, maar zij zou heel goed
als het nuttig
28
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blijkt — den titel van doctor in de wijsbegeerte kunnen verleenen,
op de Duitsche wij ze. »
Voorts zou er ook een genootschap moeten gesticht worden
tot bevordering van Nederlandsch Hooger Onderwijs in Vlaamsch
Belgie, (University extension) en zou het Hooger Onderwijs voor
het yolk meer moeten verspreid worden.
Er komen in dit boek wel bijzonderheden voor waarmee
we niet kunnen instemmen, maar 't zijn bijzonderheden, en
daarom willen we ze hier zelfs niet aanhalen. Voor de algemeene
stelling : de noodzakelijkheid van een Hooger Vlaamsch Onderwijs en de algeheele vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool is dit boek een ernstig betoog. Al wie belang stelt in de
vervlaamsching van ons Hooger Onderwijs zal het lezen.
Nog twee woorden om te eindigen ; even als bijna alle
menschen die met eene groote gedachte behept zijn, ziet de
Raet de volkomene zegepraal in de verwerkelijking van zijn
ideaal.
« Aileen de Vlaamsche hoogeschool kan voor de Vlaamsche
beweging de eindzegepraal bewerken » zoo schrijft hij vooraan
het Xe hoofdstuk van zijn boek.
Er blijft nog zooveel te doen vooraleer de Vlamingen aan
de eindzegepraal mogen denken ! Wie heeft ze niet gekend : de
jonge rechtsgeleerden, geneesheeren, ingenieurs enz. vol bezieling voor het Vlaamsch ideaal ; zij trouwden met eene verfranschte juffrouw en voor het Vlaamsche leven en voor den
Vlaamschen strijd waren ze verloren !
Vlaamsch Hooger onderwijs kan verbetering brengen, ja
zeker, maar deze toestand zal toch niet alles verhelpen. E.VL.
J, DE VREESE. Slaven ! , eene reeks schetsen naar het leven

geteekend. Gent, A. Suffer. 1906.
't Is een reeks tendenz-verhaaltjes tegen den alcool. 'k GeloOf dat ze alle verschenen in 't voortreffelijk maandbladje dat
te Gent, onder titel De Vijand, wordt uitgegeven.
De vertellingen zijn kort, eenvoudig van opvatting, en zonder meer verwikkeling dan een kinderkopke beethouden kan.
Dus naar den inhoud voor onze lagere volksklassen — voor
-wie ze overigens zijn bestemd allerbest geschikt. Dat ze
van a tot z tendenz-stukjes zijn en volstrekt willen zijn, zegt genoeg om ze niet te verdenken van pretenties naar hooge kunst.
Toch mag er gewezen op de zeer wezenlijke verdienste van
den Norm. Die is heel en gansch wat hij zijn moet, in een modeltaal voor al de verhaaltjes van dit slag.
J. P.
PRUDENS VAN DUYSE. De Zang van den Germaanschen Slaaf;
Natalia. Twee uitgaven van De Seyn-Verhougstraete. Aalst.
't Is een goed idee van den uitgever uit Prudens Van Duyse
deze zijn twee beste stukken te kiezen, en ze onze schoolgasten
your te leggen, die tot vorming van hun smaak en hun letterkundig oordeel keurverzen zoo noodig hebben.
De heer De Seyn dunkt mij van plan, op het woord van
Coopman en Scharp6 in hun Letterkunde, uit onze Vlaamsche
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schrijvers te bloemlezen. Veiliger gidsen kan hij niet nemen, en
als hij vender hun vingerwijzingen volgt, zal hij nog veel goeds
rapen.
J. P.
DE BERKELMANS, door WILLEM SCIIiiRMANN. - 2 deelen. —
Rotterdam, Nygh en Van Ditmar.
« In enkele couranten verscheen een aankondiging van mijn
boek, waarin werd meegedeeld, dat De Berkelmans een
Rotterdamsche winkelstands-roman zou zijn Dit is niet mijne bedoeling geweest... De teekening door mij van Horredam (de stad
waar de helden van den roman leven) gegeven, is genomen naar
Rotterdam, maar ook alleen de teekening der stad ... het uiterlijke
wezen der havenstad, met veel bedrijf en veel karakteristieke
eigenaardigheden. De menschen, de namen, de toestanden, al
\vat ik gaf, is fantasie. » Aldus de schrijver vooraf.
Berkelman heeft zich van kleine Belgische inwijkeling opgewerkt tot een der groote winkeliers van Horredam. Hij is
vooruit vooral koopman, zakenman, bemoeit zich met niets
anders. Zijn kinders, er zijn er vier, hebben artistenbloed in 't
lijf, naar hunne moeder Zij verstaan vader's zaak niet, en daarmee gnat deze achteruit.
Maurits, de oudste, leeft als schilder te Londen. Hij trouwde
er met eene actrice, kwam altijd geld te kort en stelde ten laatste
een einde aan zijn leven.
Fine, de oudste dochter, trouwde met een makelaar, gewikkeld in grondspeculaties.
Karel was thuis, verrichtte er weinig of niets en verleidde
eene winkeljuffer, de dochter van een stadsbode.
Martine las romans en verzen, werd verliefd op een jongen
niet-deugenden Belg,en komt eerst tot inkeer nadat ze met eigen
oogen gezien heeft dat hij aanhoudt met een ander. Nu zal ze
vader's voorstel aannemen en trouwen met een jongen koopman
die de zaak weer op zal kunnen drijven.
Dat zijn de hoofdpersonen. Daarrond verscheidene andere,
nevenpersonen, wier geschiedenis maar moest dienen om de
hoofdpersonen te omlijsten ; de lijst is wel een beetje zwaar :
we zijn niet benieuwd om zooveel over Van Stralen, en over
Meier, en over Van Okkeren te vernemen. Voorts zit de roman
goed ineen, en al is hij teat lang, ge leest hem toch altijd voort,
nieuwsgierig om te weten hoe dat alles afloopen zal. Bijzonder
de karakters van vader Berke1anan en van Martine zijn flunk geteekend.
Kinderen of halfvolwassenen moeten dezen roman niet
E. VL.
lezen.
LIEDEREN VAN LAMBRECHT LAMBRECHTS,
In de laatste maanden werden verscheidene liederen van
Lambrecht Lambrechts, den vromen dichter-zanger, in het licht
gezonden. Zij zijn huiselijk en christelijk van aard, gemoedelijk,
eenvoudig, treffend. en verdienen daarom een gansch bijzondere
aanbeveling. Avondgebedje is een naief kinderversje, waarop Jaak
Opsomer een even naief deuntje heeft geschreven, dat zeker
veel in onze katholieke scholen verdient gezongen te werden.
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Het verscheen bij A. Wilfort (Dalstraat II, Elsene), evenals
Oomken, een huiselijk tafereeltje, gedramatiseerd door de muziek
van Paul Gilson, dat overal, waar het voorgedragen werd, een
pakkenden indruk maakte. Ook bij denzelfden populairen uitgever verscheen, in een bundel, het roerend gedichtje De wiegende
Mijnwerker, muziek van Emiel Hull ebroek. Een prachtige tegenstelling tusschen het noodlottig wreede van den mijnarbeid en
de levensblijde berusting van den vader in de toekomst, zachtjes
geneurd bij de wieg van zijn zoon. Een lied dat der Vlaamsche
kunst tot eere strekt en op vele kunstfeesten zal gehoord worden.
Het groetend Kindje, muziek van August De Boeck, uitgeven door
Boucherij te Antwerpen, die weldra, naar wij vernamen, verscheidene andere liederen van Lambrecht Lambrechts zal in het
land verspreiden. Op de meeste plaatsen waar Het groetende
Kindje gezongen werd moest het gebisseerd worden. Dit zegt
genoeg.
Lambrecht Lambrechts beweert dat in de meeste Vlaamsche
steden de burgerij minder zingt dan het yolk en wil een poging
wagen om haar, met den steun van de beste onzer Vlaamsche
componisten Ryelandt, Gilson, Ontrop, Opsomer, De Boeck,
Wilford, enz. —, tot zingen aan te sporen, door het dichten van
eenige huiselijke liederen, eenvoudig en gemoedelijk als de
versjes van Antheunis en waarvan de muzikale uitvoering geene
al te groote moeilijkheden aanbiedt. Moge de dichterlijke man,
die in de meeste steden van Belgie over het lied heeft gesproken,
slagen in zijn onderneming! Dan moge hij ook weldra in onze
Vlaamschgezinde kringen, — na zijn voordrachten over het moderne lied, het oude lied, het kinderlied, — eens een keus van
zijn eigen liederen laten hooren, gelijk Botrel dat voor zijn Bretonsche gezangen in verscheidene groote steden deed. Dr S.
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ONZE KUNST. Nov. 1906.
Een merkwaardig artikel van
Jacques Mesnil Over enkele vijftiend'eeuwsche gravuren opgeluisterd met talrijke platen. — In
hetzelfde nummer bespreekt
Arnold Goffin, de Driejaarlijksche tentoonstelling te Gent ;
hierbij zijn werken afg-ebeeld
van Hendrik Luvten, Alf. Delaunois. Georges Buysse, A.van
den Abeele en Fr. Huygelen.

ten (H.Lapidoth-Swarth).— Brieven van Geel (M. Hamaker).
K inleiding tot de Bataafsche geschiedenis 1759-1898 (Dr Colenbrander). — Een Marine-road (A.
E. Thierens). Kratulos, of over
den oorsrong der taal (Dr Warren)
— Atjeh Van Deventer,.
DE NIEUWE GIDS.Sept.o6.

Blij Leven (J. Broedelet). Hoofd-

danger geoorloofd en gewenscht? (Dr
A. Aletrino). — Gnosis en Evangelic (Prof. Bolland). — Voorgeschiedenis en vestiging van den Oranje-Vrijstaat (Dr H. Mulder).

zakelijk een kinderkamer vol
Zondag-morgen-rumoer. Met al
te veel spanning g-,eschreven. 't
Is een fragment uit een te verschijnen roman : 'n Vagebond. —
Van de zelfkant der samenleving (G.
Van Hulzen.). Wat een talent om
uit de banaalste,onbeduidendste
dingetjes een gansche psychologie te halen! Efiisch fragment
( J . Re ddingiu s ) . Literaire Kroniek (W. Kloos) : Pennetwist met
Vander Goes, die alles door zijn
socialistischen bril bekijkt.
— Oct. 1906. Een eerste welkom,
schets in dialoog (Fr. Mynssen).
Eenzaamheid,sonnet (Boeken) :
hij gaf er wel betere Een Stemming (J. R. van Stuwe).— Liefde,
twee sonnetten (W. Kloos) : een
heropleving van de oude, heerhike vlam. --- Van de zelfkant der
samenleving : voortzetting van Van
Hulzen's meesterlijke schetsen.
Literaire Kroniek (W. Kloos) :
een aanprijzing van Achmed,door
Krede Ben Heik,methier en daar
jets minder vleiends aan 't adres
van Van Eeden.

DE GIDS. Sept. 1906. Kunstenaarsleven (I. Querido). — Sonnet-

LE CORRESPONDANT.
Sept. 1906. Les grandes mancruvres

VLAANDEREN, Oct 1906.

Het uitzicht der dingen (Stijn Streuvels) : erg overladen schildering.
— Zomerweelde (Const. Eeckels ) :
« Hoor klokjes klangelen. Het
klingelend geklank... » zoo wordt
het wat al te gemakkelijk. — Jul.
Dillens (H. Coopman) : schrijver
plaatst Dill ens bovenILambeaux.
— October (K.Van de Woestijne):
veel innigs in die verzen.
Kerels en Blanwvoeten (Vict. Fris).
DE XXe EEUW, Sept. 1906.

Ethiek en Maalschaffij (Dr P. J.
Wynands Franken). Gedichten
(J. Reddingius). Uit het dagboek van een hypochonder (J .Everts
Fr.). — Aan 't labeuren (R. De
Clercq), de dichter is aan 't zakken. Zijn genre is ook wel een
allerlastigst. — Is celstraf nog
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navales en 1906. La Tactique triangulaire (***). — Louis XIII et le
Duc d'Orlians (E. Daudet), naar
onuitgegeven papieren.-- L' Agriculteur dans le centre de la France
(Cte Baguenault de Puchesse).—

Le Juge Martillac (Saint Jouen),
eerste deel van een roman. —

Une election sous le second empire. Le
Comte de Falloux et Prevost-Paradol
(E. Bire). — En regardant cooler
le Rhin (F. Dewitte-Guizot) : slot
van reisindrukken uit den Elzas.
— L' eau potable (P. G. Charpentier). — Pecheurs de phoques. A la
Terre de feu (C. Daireaux). — La
Croix demeure, verzen (J. An` of
de Rotours).
— 25 Sept. 1906. Les lois de la
science (***) om te bewijzen dat
de wetenschap in de natuur moet
blijven, en het bovennatuurlijke
onaangeroerd laten : « la science
ne verra, jamais le surnaturel.
Elle ne connaitra jamais de la
question. » Lettres de M. Thiers

a la Comtesse T averna. Les Memoires de Mistral (H. Bordeaux) :
heel goed het leven verteld van
den grooten Provencaalschen
dichter.— Le jug e M artillac (Saint
Jouen) : vervolg van den roman.
— Paris sous Napoleon: het sociale
leven toentertijde te Parijs.
jousele (M. T. 011ivrier) : een Provencaalsch novelletje. — Souvenirs d'Espagne (P. Henry) : Geographische, politieke en sociologische bijzonderheden.
— 10 Oct. 1906. Lettres au
« Guide » (L. Veuillot) : brieven
van den dagbladmeester aan zijn
vriend Gust. Olivier, die in Rome
et Lorette «Le Guide » heet.

fiensionnaire die Roi a Rome au
XVIIIC siècle (P. de Nolhac) : de
schilder Fragonard. — A Prolos
du Congrés de Mannheim. ( L'Evolulion du socialisme allemand M.Lair).
— Le Juge Martillac, roman (Saint
Jouen). — Le Centenaire d'Iena (de
Serignan). -- Les salons litteraires
de Paris au XIXe siècle, slot (Viet.
du Bled). — La Vie economique et le
Mouvement social (A. Bechaux).

LA REVUE. i Sept. igo6.

France, Russie, Suisse (Dr Lotal).
een noodkreet van den vrijhandel
tegen 't Fransch protectionnism.
— Portraits d'hommes (L. Tolstoi) :
Pascal. P. Khertchitzky.— L' evo-

lution moderne de l'Industrie chimique (Fr. Marre). — Sonnets (G.
Trarieux). Ellie Bruges Musulmane : Kairouan (M. Doriell : hoe
de hoofdstad van Magbreb er
uitziet. -- La Philosophie de Renouvier (Em. Jaquet) — Schumann
L'heretlesPoites(C. Mauclair).
be d' amour , roman (G. Drosirri).

Le Mouvement litteraire en Russie
(V .S tarkoff) : over David Aisman.
— 15 Sept. 1906. Souvenirs d'un
artiste (P. Viardot) : de personen
waarmee de musicus in betrekking kwam, o. a. G. Sand. — Comment ilfrudrait travailler (Dr M. De
Fleury) : nog eens een goede
preek voor orde en regelmaat.—

Les tvPes litteraires de la crise russe :
Les yuifs et les Moujiks (G. Savitch )
— Les Desenchanties
over 't nieuwe boek van P. Loti.
L'Herbe d' Amour, roman (G.
Drosini). — Lettres d'Henrik Ibsen
(M. Remusat) een beetje hart
vanwege den schijnbaar hartelooze.
ETUDES. 5 Juli igo6. Les Peres du desert, d'aprés l'Histoire
lausiaque de Pallade (A. d'Ales) :
Ontleding van het oude vierdeeuwsche schrift belangrijke
bijzonderheden over het leven
der Egyptische eremijten. — Les
elections OiscoPales en France (J.
Doize). Un lame du livre de
Baruch (A. Condamin).— Le TYicentenaire de Pierre Corneille (Ch.
de la Porte). — Alexandre Dumas
Fils (G. Long-haye). — Hendrik
Ibsen (J. Svensson) : Deze drie
laatste artikels bevatten belangrijke beschouwingen en beoordeelingen.
20 Juli. Le mysticisme et ses
explications Pathologiques, 4e artikel
(L. Roure). — Le Roi d'Orient,

souvenirs d'unvoyageenEgypte(190.5)
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(F. Heaura). — La question scolaire
en A ngleterre — Sainte
Melanie la jeune (J. Boubee) : naar
aaleiding van Kard. Rampolla's
boek. Une histoire allemande de
is litterature franfaise (A. Chesot).
— La perte de l' Acadie et du Canada,
d'aPrés une recente _Publication (A.
Ourele). — _Reponse de la coininision

biblique.
— 5 Aug. Auto-ur du mysticisme
catholique 5 e artikel (L. Roure).
— La question scolaire era Angleterre
F. Heaura.). -- Le Roi d'Orient
vervoig J. Boube). — Les elections ePiscopales en France et l'investilure laique (J. Doize). U 71 catalogue international des publications
scientiliques (J. de Joannis:'. -- Les
debuts de l'astronomie _physique (L.
Marchal). — Bulletin d'anciénne
litterature chritienne.
.2o Aug. Lettre encyclique
de Pie X ; Une visite a AcroNle.
(G. Sorvais). --- La question scolaire
en Angleterre (j .Botibee) -- Sainte
Melanie la jeune, vervolg (A.Ales‘).
Une femme de lettres chretienne :
J. de Rochay (J. Brueker).— Bulletin sciéntque
— 5 Sept. Latijnsche tekst van
den Pauselijken brief Gravissimo
o'icii. — L'acte Pontifical (H. Pre,lot). — La Sainte Vierge et les
apocryphes (Chr. Burdo) : Op-

somming- der oudste schriften
waarin spraak is van het leven
van 0. L. Vrouw, keuring van
de geschiedkundige weerde der
saamgebrachte bijzonderheden
— Le Roi d'Orient ; souvenirs de
voyage en Egypte (1905) vervolg en
slot (F. Heaura). L' dine d'un
Busse (M. de Rhynbing) Over
het streven van eenen Rus, Nepboulef, die het kristen leven in
zijn land beropbeuren wil. —
Bulletin de l'enseignement et de
('education (J. Burnichon).
- 20 Sept. Pie X et l'Eglise de
France (P. Aucler). Leitmotiv
De Kerk van Frankrijk gaat gered worden en die redding zal
Pius X te danken zijn— Le

Kulturkam_Pf et le chancelier de Je/
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(P. Bernard). — Hoe eene vervolging ingericht wordt. Les arbres de la Liberti ;P. Bliard) :
Anekdokten uit den tijd der Fr.
Omwenteling. — Le decret du
15 Nov. 1811 (de kleine seminarian betreffende) dams le departement des Landes (P. Dudon). — La
science de ' A scitisme (M. Baron). -Bulletin des Questions sociales (V.
Loiselet).
— 5 Oct. Ingeleid met den brief
der Fr. Bisschoppen tot hunne
onderhoorigen gericht ; Constitution laique de l'Eglise (A.d'Ales).—
Ann wat gevaar de kerk in Fr.
ontsnapt vicloire eclatante du
Bloc (E. Abt) : de Schijn en de

Werkelijkheid.— Le Kulturkampf
et le chancelier de F er vervolg (P.
Bernard). La science sismologique
(B. Berlotv) : Geschiedkundig
Overzicht. Election d'un General
Iles j' esuiles (j. Brucker) : Hoe het
er toegaai: bij de Jesuieten als een
nieuwoverste gekozen moet worden. Verslag eener kiezing van
v6Or twee eeuwen. Litterature
biblique et orientale (J. Cates). —

Bulletin d'Histoire religieuse chez les
Protestants (P. Dudon).
- 20 Oct. Le Pape » de Joseph
de Maistre Dudon) : Kritisch
onderzoek van een bock door J.
Latreille geschreven over de
Maistre's opstel en diens weerde.
— Kulturkanzf et le chancelier de
Fr. vervol, (P. Bernard). --- La

France revue apses un an d' absence
(P. Suau) : 't Gaat er slechter en
beter. slechter de strijd tegen
den Gcdsdienst wordt doorgedreven onverbiddeiijk ; beter :
omdat de strijd openlijk gevoerd
zijnde het gevaar bloot ligt en
zonder weifeling nu te keer wordt
gegaan en omdat de plicht nu
klaar en duidelijk voor oogen
ligt. Een artikel zonder Franschen (, bluf» en dat vrank en vrij
de waarheid zegt.— Michel-Ange.
Architecte (G. Lortais) : Over St.
Pieters van Rome. — Le Pain ou
la guerre (P Aucler) : in zake
der scheuring tusschen kerk en

424

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN

staat in Frankrijk.De voorwaarden waarop een vredeverdrag
kan gebouwd. — La lutte Pour le
foyer stable dans la famille basque
(P. Lhaude). — Bulletin de Psychologie (L. Roure).
REVUE DES DEUX MONDES. 1 Oct. 1906. Monsieur et
Madame Moloch (Marcel Prevost):
't laatste deel van den roman. —
La Renaissance Catholiqueen Angleterre au XIXe s. (G. Goyau) : eigenlijk anders dan een sa.
menvatting van 't geen daarover
Thureau Dangin schreef in « le
Correspondant ». La Litteralure gallo-romaine et les origines de
resPrit franfais (Rene Pichon).
Le Socialisine en Australie (Biard
d'Aunet). -- Les Ej5oques de la
Musique (Camille Bellaigue) : Het
groat Fransch opera. — Les
Transformations del ' Agriculture (V.
du Bled) : de reeks artikelen gnat
voort nu is 't over 't landbouwkrediet : o. a. een schoon woord
van lof aan onzen Leuvenschen
boerenbond. L'Orient dans la
Litterature franfaise (F. Brunetiere),naar aanleiding van Martino's boek met eensluidenden titel
DAS LITERARISCHE ECHO
15 Sept. 1906. SchicksalstragOdien
(Ad. Grabowsky) : over die tooneelkunst-ontaarding in Duitschland ten tij de van Muller en Werner, en over 't nieuwere fatalisme in de Ibsensche stukken.
(R. Schaukal)—Gerhad0.KnoP :
een hulde-artikel aan dezen zeer
onpopulairen schrijver. — GrillParzer-Schriften (A.Bettelheim).—
Alt Frankreich (Mahrenholz): Rabelais en Cyrano de Bergerac. —
Proben und Stiuckc,uit G.Knoop . Echo der Zeitungen. — Echo der
Zeitschriften.— Echo des Auslands ;
Italiaansche brief : over Art.

G-raf,o . a, Rusissche , Amerikaansche en Zweedsche brief.
-- I Oct.1906. Uber lyrische Deklamation (Rich. Dehmel. — Max
Haushofer (Carry Brachvogel) :
over den diepzinnigen Duitschen
dichter, een der vele scheppers
van « Der ewige Jude. —
Amerika inn Spiegel seiner Romane
(A. van Ende) : de Amerikaansche roman schijnt een bloeitij dperk in to treden. -- Die neueste
Heine-Literatur (Rud. Unger).
Proben u. Stiicke (uit M. Haushofer's « Ahasver und Thanatos.)
— Echo der Zeitungen. — Echo der
Zeitschriften. Fransche, Italiaansche en Hongaarsche Brief.
In de Kurze Anzeigen, een
nieuw boek over Annette von
Droste-Hilishoff, door Gabriele
Reuter.
STIMMEN AUS MARIALAACH. 22 Oct. 1906. Die Wallfahrt each Loreto (St. Beissel :
« Es ist also sicher und steht fest,
dass die Legende von einer wunderbaren Ubertragung des Hauses Maria. aus Nazareth weder
der erste noch der wichtigste
Beweggrund fur die Hochschatzung- der Wallfahrt war Die
grosse Zahl andichtiger Pilger und
die vielen Wunder sind meist in den
Vordergrund gestellt worden als
Hauptbeweggrund der FOrderung dieses Wallfahrtsortes...
— Das heidnische Mysterienwesen
zur Zeit der Entstehung des Christentums I (J. B145tzer). Bildung des
Willens (M. Meshler) . — Die NegeremanziPation in Brasilien (E.
Neue Frauenromane
Schlitz).
(A. Stockmann). Rezensionen,
Empfehlenswerte Schriften, MiszelZen. — Eine neue Beobachtungsonethode far Sonnenfinsternisse (mit 2
Figuren).
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÷ •-I4 JAN IGNAAS DE BEUCKER

Den 22 en October stierf JAN IGNAAS DE BEUCKER,
onder de Vlamingen zoo populair als V arier De Beucker.
Het If andelsblad gaf over den verdienstelijken man een
artikel, waaruit we hier dit laten volgen :
« G-eboren te Viersel in 1827 was de grijze paladijn
voor het volkenrecht zijn 8o e jaar ingetreden.
» Hij was in den vollen zin des woords een man van
eigen werk ; eenvoudig arbeider, wist hij door eigen werk
en zelfstudie (sic) op te klimmen tot den rang van een der
meest beslagen mannen in de wetenschap.
» Doch hij verwierf die kennis niet voor zichzelf ; de
wetenschap, die hij vergaard had en het redenaarstalent,
dat God hem had geschonken, stelde hij ten dienste van
zijn geliefd Vlaamsch yolk, dat hij door zijn dichterlijk en
bezielend woord trachtte te veredelen en te beschaven.
» Wie geen voordracht van vader De Beucker heeft
gehoord, weet niet hoe schoon de natuur is en hoe bewonderenswaardig de Schepper zijn werk heeft geordend en
geregeld ; hoe 't minste insect zijn rol vervult en hoe 't
kleinste grashalmpje het zijne bijdraagt om de schoonheid
van 't geheel te verheffen... Hij wist dit alles te zeggen in
woorden, zoo eenvoudig, zoo gemoedelijk, zoo recht uit
het hart komend, dat het dorste wetenschappelijk vraagpunt in zijn mond werd een alleraantrekkelijkst onderwerp, bevattelijk en verstaanbaar ook voor de minst ontwikkelden.
Hij had niet alleen een dichterlijke ziel, hij bezat een
ridderlijk g-emoed, een rots vaste overtuiging van katholiek,
democraat en Vlaming. »
Vader De Beucker was medestichter en eereleeraar
van de Vlaamsche afdeeling van de Staats Tuin- en Landbouwschool te Vilvoorden, gewezen Provincieraadsheer,
bestuurlid der Koninklijke Maatschappij van Tuin- en.
Landbouw te Antwerpen, medestichter van het Landbouwcomice van Antwerpen, bestuurlid van den Nederduitschen Bond, medestichter van het Davidsfonds, enz.
Requiescat in _pace
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IN HET LIBERAAL VERSLAG, door Het Volksbelang
(Gent) van den 13 n Oct. 1.1. over de zitting van den Nederduitschen
Bond van Antwerpen (8 Oct. 1.1.) meègedeeld, werd gedrukt dat
Kan. Muyldermans « liet verstaan, dat de bisschofifien hunne voorschriften zouden intrekken en zich niet aan de Corernanswet onderwerben,
indien er eene wet inoest komen ! » Iedereen ziet seffens in, hoe
hatelijk de liberale pers met die woorden, waren ze waar ge-weest, hadde kunnen schermen. Het Volksbelang moest dan ook
op Zondag 20 Oct. 1.1. de volgende logenstraffing inlasschen :
Mechelen. den 18 October 1905.
Heer Opsteller van het Volksbelang,
Daareven wordt me het nummer van het Volksbelang besteld,
waar een verslag van den Antw. Nederduitschen Bond in voorkomt. Uw verslaggever doet me zeggen, dat « de bisschoppen
» zich niet aan de Coremans-wet zouden onderwerpen, indien er
» eene wet moest komen. » — 1k loochen ten stelligste die woorden, of den zin dier woorden uitgesproken te hebben. De letterlijke woorden zijn deze : « En moet het wetsvoorstel-Coreinans gesteind worden, sullen bissehoPpen hun voorschriften dan behouden? Ik
wed het niet.» — Niets meer, nets minder heb ik gezegd. Krachtens mijn recht tot antwoorden verzoek ik u die terechtwijzing
in uw eerstvolgend nummer op te nemen.
Eerbiedig u groetend,
J. MUYLDERMA NS.

EEN WOORD aan de Warande-lezers die graag vernemen
of de algeheele Opstelraad zich in de artikels van Juf. Belpaire
en Kan. Muyldermans over den hisschoppelijken omzendbrief
heeft uitgesproken. Eenige der leden zijn 't eons met de twee
pennevoerders in dit nummer, om geen heil te zien in een wet.
Andere deelen in die meening niat : ze sluiten zich aan bij de
beweegredenen vervat in de volgende dagorde van den VlaamschKatholieken Landsbond :
De Vlaamsche Katholieke Landsbond neemt de dagorde aan der
katholieke Vlamingen, te Antwerpen vergaderd den 3o n September laatstleden, en luidende als volgt :
Katholieke Vlamingen uit de verschillende gewesten des
lands, den 3o September 1906 te Antwerpen vergaderd ;
D Na beraadslaagd te hebben over de onderrichtingen der
HH. HH. Bisschoppen voor de oversten hunner onderwijsg-estichten ;
✓ Hebben de meening uitgedrukt dat deze onderrichtingen
van aard zijn om den huidigen toestand van het middelbaar
onderwijs merkelijk te verbeteren ;
• Zij vertrouwen dat de gestichten van Brussel en omliggende onder die van het Vlaamsche land zullen medegerekend
worden ;
D Zij moeten nochtans verkiaren dat zij de volledige vei
vlaamsching der onderwij sgestichten van het Vlaamsche lane
eene noodzakelijkheid achten, waartoe trapsgewijze moet ove
gegaan worden ;
• Zij meenen dat de vervlaamsching van het middelbaa
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onderwijs door een Vlaamsch hooger onderwijs bekroond moet
-warden ;
» Zij veroorloven zich te doen opmerken dat zij geenszins
met dat deel der onderrichtingen kunnen instemmen, waarin
spraak is van het hooger onderwijs ;
» Zij sluiten zich aan bij de Vlamingen die de trapsgewijze
volledige vervlaamsching eischen der Gentsche hoog-eschool ;
» Zij hopen dat in de Hoogeschool van Leuven leergangen
in nauw verband met de praktijk zullen gesplitst worden, zoodat
het aan de Vlaamsche studenten zou -vrijstaan de VI. leergangen
te volgen en de examens in 't Vlaamsch of te leg-gen ;
» Zij meenen dat de onderwijsgestichten, die de onderrichtingen der Hoogeerwaarde Bisschoppen volgen, voldoen kunnen
aan de vereischten van het -wetsontwerp ter vervlaamsching
van het middelbaar onder-wijs, zooals het voorgesteld is door de
middenafdeeling der Kamer van Volksverteg-enwoordig-ers ;
» Zij vragen dat dit ontwerp tot wet worde verheven in den
aan staanden Kamerzittijd ».
De Vlaamsche Katholieke Landsbond dringt aan bij het Staatsbestuur en bij de katholieke volksvertegenwoordigers voor de
onmiddellijke stemming van Coremans'wetsontwerp, zooals het
door de middenafdeeling- voorgedragen werd, met weglating van
artikel 2, en dat om de volgende redenen :
Daardoor zal het Fransch regiem, dat nu in vele Athenea
van 't Vlaamsche land bestaat, vervallen ;
2. Omdat de wet moet vaststellen hoe de gestichten van
Brussel en voorsteden moeten vervlaamscht warden ;
3. Om reden de bisschoppehjke onderrichtingen de stemming der wet te verdagen ware laten gelooven dat Coremans'wetsontwerp alleen tegen de katholieke onderwijsgestichten gericht
was. — Welnu dat is onwaar. Andere gestichten van middelbaar
onderwijs, die, onder andere, bijzonder voorbereiden voor de
krijgsschool zijn in Vlaamsch opzicht veel slechter dan de Katholieke Collegien en -wij willen niet dat die gestichten misbruik
maken van de franschdolheid van sommige ouders om oneerlijke
mededinging aan te doen en aan de katholieke gestichten waar
de onderrichtingen der D. D. H. H. Bisschoppen nageleefd worden en aan de Staatsscholen waar de wet van 1883 wordt toegepast.
4. Indien de stemming nu voor 2 of 4 jaar verdaagd wordt
moet de Wetgeving binnen 2 of 4 jaar — om te weten of de wet er
noodig is onderzoeken of in de vrije katholieke gestichten de
onderrichtingen der RH. Bisschoppen stipt gevolgd worden.
Dat is geene taak voor wetgevende lichamen die ten deele
bestaan uit vijanden van het vrij onderwijs.
5. Er bestaat geene reden om de stemming van het ontwerp
der middenafdeeling te verdagen.
De gestichten waar de voorschriften der D. D. H. H. Bisschoppen nageleefd worden zouden stellig voldoen aan de wet
en zouden bijg-evolg door deze niet geraakt worden.
Men moet niet komen herhalen dat de wet tegen de vrijheid
van onderwijs is, daarop is honderde keeren geantwoord en dat
beweren is een onverdiende hoon voor al de onderteekenaars van
het ontwerp en voor de leden der middenafdeeling die 't ontwerp
der middenafdeeling bijtraden.
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HOOGER LEVEN, zoo zal een weekblad heeten dat binnen
kort to Leuven verschijnt bij Bomans en Vanbrusselen, Parijsstraat, 81.
Het blad is bestemd voor ontwikkelde Katholieke Vlamingen
en zal zijn woord meespreken in alles wat voor hen van belang
kan zijn : Godsdienstige aangelegenheden, politiek, Vlaamschen
strijd, wetenschap, kunst en letteren. Geregeld komen artikelen
over het buitenland en wel bijzonder over Holland, Duitschland
en Engeland. De bijzonderste Vlaamsche Katholieke voormannen hebben hunne medewerking en ondersteuning aan het blad
toegezegd : Dr Deplae, Notaris Persyn, Advokaat Omer De
Laey, Dr R. Speleers, Dr Karel Heyndricks, Dr Laporta, Advokaat Heuvelmans, Dr Mets, Dr Borgignon, Prof. Scharpe,
Van Cauwelaert, Vliebergh, Frateur, De Cock, Bellefroid, Dr
Quintens, Z. E. Kan. Evers en veel anderen.
Hooger Leven zal 5 franks 's jaars kosten.
Goed hell ! Moge 't nieuwe weekblad de noodige ondersteuning vinden bij de ontwikkelde Katholieke Vlamingen.

(0,

FEESTREDE ****
GEHOUDEN BIJ HET

JUBILEUM VAN 'T KLEEN SEMINARIE
VAN ROUSSELARE

Hoogeerweerde Heeren, (z)
Mijne Heeren en Vlaamsche Broeders,
Het is vijftig jaar geleden dat ik, student van Quinta,
den vijftigjarigen jubeldag van 't kleen Seminarie van Rousselare bijwoonde.
Met nieuwsgierige, verwonderde kinderoogen aanschouwde ik praal en pracht van het feest, de bevlagde
zalen, de welkomspreuken buiten en binnen 't gesticht,
dientijds al chronogrammen, — de kerkvoogden, de hooge
staatsbeambten, de mannen van wetenschap en kunst, de
burgers van alle standen, de eene vol levensbloei, de andere
gebukt onder den ouderdom, die de zalen, werk- en speelplaatsen waar hunne jonge jaren verliepen, in blijde ontroering doorwandelden.
Nu komen wij zelf den honderdjarigen jubeldag vieren
van 't kleen Seminarie waar wij, — 't is zoo verre heen, —
hebben gespeeld, geluisterd en geleerd. 't Gesticht is hetzelfde
gebleven, iets grooter en machtiger onveranderd is ook de
geest die hier heerschte maar wij zelf, als de wateren van
eenen stroorn Wiens bed en oevers onverrukt blijven, zijn
verder gespoeld, en 't zijn ons kinderen, ja onze kindskin(I) Zijne Excellentie Mgr Vico, Pauslijke Nuncius bij het Hof
van Brussel HH. HH. de Bisschoppen van Brugge en Djerba.
29
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deren, die nu op de banken zitten en hooren en luisteren,
en met hetzelfde voedsel voor geest en gemoed gespijsd
worden, al zijn ook de toenmalige meesters, even als wij,
voorbij gevlot, en ja, op twee na, de groote zee der eeuwigheid binnengedreven.
Wie zou dit feest kunnen aanschouwen zonder herinneringen uit het verleden te voelen opwellen in zijn hert en
zonder aan zijn levensloop te denken?
***
De Vlaming deelt het leven van den mensch in vieren :
Groeien bloeien, staan, vergaan.
De groeitijd des levens verloopt deels aan moeders
hand, deels op de arglooze banken van het lager onderwijs.
Op eens valt moeder, valt vader, valt geheel de gewone
omgeving weg, en, in gesloten muren, gaat het kind, langzaam vatbaar wordend voor hooger verstand en inniger
zieleleven, zijne geestontwikkeling te gemoet. — De jaren
daartoe besteed tellen ontegensprekelijk onder de allergewichtigste des levens.
Wel is waar worden de Universiteiten met den naam
van Hoogscholen bekroond, doch het onderwijs aldaar
bestaat bijna uitsluitend in vakstudien dit is in eenzijdige
ontwikkeling van gansch beperkte wetenschappen. 't Is
enkel een deeltje van ons eigenzelven, van ons kleen ik, dat
aan 't woekeren gaat. De naam van Eeoles speciales zou met
recht over onze gansche universiteiten mogen strekken. Het
eigentlijke 46og onderwijs is daar waar de ziel zelf wordt
aangesproken en in gemeenschap treedt met het schoonste,
het edelste, het hoogste wat ooit menschengeest heeft geschapen.
Dit onderwijs heeft de wijsheid der tijden met den naam
Humaniora, Humaniteiten, bestempeld.
Argloos treedt het kind deze scholen binnen. De jongeling moet ze verlaten, de ziel vol kracht en edelmoed, als
een jonge schildlcnaap, bereid de wapens te voeren en tot
ridder te worden geslagen.
Vervullen de Humaniteits-gestichten dezen eisch niet,
dgn zijn zij onteerde tempelen, ellendige kraamscholen.
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Bereiken zij echter het groote doel, dan zijn het als kerken
van het aanwassend, opkomend menschdom.
Ga ik mijne herinneringen na, en vraag ik : Is hier, in
dit Huis, mijn zielewezen wakker geworden ? Heb ik dit
huffs verlaten, rijker dan ik het was binnengetreden ? Ik
antwoord hoog en luid : Ja, hier heeft voor mij, even als
voor menig schoolgenoot dien ik heden heb de trouwe
hand gedrukt, hier heeft een warm zonnelicht ons pert en
geest gekoesterd, onze groeikracht gewekt. Hier hebben wij
den heiligen tempel — en zijnen Hoogpriester — gevonden.
Hier staan wij op gewijden grond !
Een andere halve eeuw is heengerold. — Het groeien,
het bloeien is voorbij, nog blijven wij staan, om weldra te
vergaan ! En zie, under de groote, de blijvende vreugden
die ons leven hebben verblijd, stellen wij deze vooraan die
wij te danken hebben aan de hier gewonnene vatba.arheid
onzer ziel voor het schoone en het edele in kunst en letteren.
Doch, deze bronne van zuiverst geluk, dit tooverpand,
den jongeling medegegeven door al de vermoeienissen des
levens, wordt erg bedreigd. Allerzijds hoort men stemmen
die de Humaniora haar nut betwisten in ontelbare schriften
worden zij aangerand en in schier alle beschaafde landen
hebben de regeeringen onderzoeksraden ingesteld om de
vraag van hun levensrecht, van hun verder bestaan, op te
lossen.
In Frankrijk zijn vakmannen, bestuurders van lyceums,
leeraars der universiteiten, verder allerhand geleerde mannen
der letteren en der schoone kunsten, bevraagd geworden.
Hunne berichten en meeningen zijn in zware boekdeelen
uitgegeven en zullen den grondslag bieden der nieuwe
wetten aangaande 't middelbaar onderwijs.
In Duitschland is men reeds verder op de baan : tot in
de allerlaatste jaren gaven enkel en alleen de latijn-grieksche
gymnasien toegang tot de universiteiten. Nu heeft de regeering in Pruisen aan de volstrekt grieksch- en latijnlooze
« Obere Realschulen » hetzelfde voorrecht verleend.
Ook bij ons is er in de laatste jaren veel geschreven en
verhandeld geworden over het oud humanistisch onderwijs.
Onlangs heeft heer minister De Trooz eenen brief gestuurd
aan de rectors onzer vier hoogscholen, om het goeddunken
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der verscheidene faculteiten in te winnen. Evenzoo is men
de koninklijke academien, en vele vakmannen en geleerden
te rade gegaan.
Ja, hier en overal staan de oude Humaniora voor 't gerecht. Het schijnt als wilde de hedendaagsche samenleving
de opleiding der jongelingen op nieuwe grondslagen laten
berusten en in nieuwe banen leiden ?
Welke grondslagen? Welke banen ?
't Is eene eeuw geleden dat de natuurwetenschappen in
een nieuw tijdperk zijn getreden. Langzamerhand is het
menschenverstand gedrongen in de geheimen der natuur en
is de mensch heer geworden over de ontzaggelijke krachten
die geborgen liggen in haren schoot. Nu handelt hij spelend
met hun bot geweld en met hun subtielste verschijnselen.
De oude elementen, aarde, water, vuur en lucht, staan hem
ten dienste en onder hun losgebonden kracht veranderen,
dag voor dag, de maatschappelijke toestanden van landen
en volkeren.
Ja de geest zelf der samenleving blijkt aangerand door
nieuwe aanschouwingen, nieuwe begeerten, nieuwe driften.
De strijd om 't leven breidt zich reusachtig uit over alle
werelddeelen in hooge en leege kringen wint het gedacht
van stoffelijk-voordeelbrengend kennen en kunnen meer en
meer veld de kloeke ondernemingsgeest, het altijd sneller
opslorpen der jonge lieden door handel en nijverheid, het
dolle stijgen der rijkdommen waarin de nieuwe wereld ons
is voorgegaan en waar de oude wereld ze naloopt, geheel de
cekonomische ontwikkeling der hedendaagsche volkeren,
laat de ideale zijde des levens meer en meer verduisteren.
Gods blauwe hemel betrekt. De « Struggle for money »
neemt de overhand, en de oude naties van Europa vervallen
in de psychologie van Amerika.
De weerslag kan niet uitblijven : Een andere geest der
samenleving moet andere eischen stellen aan de opleiding
der jeugd. De vloed van utilitarism zal de oude ideale grondslagen onzer scholen ten geheele of ten deele wegspoelen
en door andere oorbeginselen van zinnen en denken
vervangen.
Wat baat den jongen lieden al deze xsthetiek ? Niet de
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wereld der antieken hebben zij vandoen, maar onmiddellijk
nuttige bekwaamheden die hen helpen het leven binnenstormen. Grieksch en latijn mogen wegvallen, en met
hen al de rijkdommen der Oudheid : Levende talen alleen
helpen handel drijven en rijkdommen vergaren.
In de nieuwe scholen, ten andere, kan ook, rechts en
links, wat kunst en letteren geschoren en, gaandewegs, op
den wagen geworpen worden.
Zoo vlakaf en wordt de strijd niet overal gevoerd, noch
en wordt hij door velen zoo onzacht gemeend, maar, bewust
of onbewust, bedekt of onbedoken, woekert al om end om
't gevoel en de voorstelling- van baatzucht en Let zich vast in
de ziel der opkon uncle samenleving.
De onloochen ,areg-,ebreken van ons humanistisch onderwijs dienen veelal tot voorwendsel aan de aanvallen en
ontvreemden hem, helaas met recht, menig edelen en welwillenden g-eest maar de gronden dezer beweging tegen de
traditioneele opleiding der jeugd liggen op een ander gebied.
Het geldt hi er een deel van den strijd tusschen de ideale en de
stoffelijke stroomingen in de huidige samenleving.
In ons land geven er de verhandelingen van het laatstleden, met zoo grooten praal in gang gezette Congrês mondial,
genoegzaam blijken van.
Wordt die strijd doorgezet, winnen, in hooge en leege
standen, de utilitaristische begrippen den zege, wordt de
ziel der samenleving altijd meer met baatzucht gedrenkt,
wat zal erbij gewonnen worden, wat zal erbij ten gronde
gaan ?
In de nieuwe — de nog altijd nieuwe wereld, voert
het stoffelijk utilitarism den scepter. Alle zielbegeerte loopt
er uit op geldwinst. Daar wordt iedereen vereerd, en ja
geacht, naar verhouding van zijn dollars. Wat is een man
weerd, vertaalt men aldaar : What does he pay ? Wat brengt
hij op? Dichters, meesters der toon- of schilderkunst, kent
men er niet. Schouwburgen en muziekfeesten worden er zoo
veel te hooger geprezen, zoo veel te driftiger toegejuicht, als
men voor de toegangskaart meer dollars strijken moet, en de
heerlijkste muziek wordt er bewonderd juist naar maat en
tal der banknoten die de Impresario aan den kunstenaar
heeft uitgekeerd. De meesterwerken onzer geniale schilders
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koopen ze op, kost wat kosten mag, en bezien ze ook al eens
onder 't lezen van markt- en beurscouranten. Kunst, ja, in
hunne paleizen, maar kunst in hunne ziel die brengen ze
met al hun geld niet veerdig. Alles echter moet astonishing
zijn, marvellous, tremendous, groot en vooral duur. Hunne
huizen rijzen veertig verdiep hoog in de wolken voor
waterval hebben zij den Niagara, en tot de apen toe der
nieuwe wereld, hebben, niet gelijk onze apen en wij zelf,
twee en dertig, maar zes en dertig tanden en een' grijpsteert.
God spare ons van zulke toestanden ! Elkeen van ons
die 't hoog genot der kunst in letteren, in tonen, in doek en
beeld, diep in hert en ziele draagt, is duizendmaal rijker als
alle de milliardairen van « the fifth avenue », en Amerika's
rijkste Cresus in een arme djoos, kent hij niet, noch kan hij
genieten de schatten van een hooge geestescultuur en van
een onbaatzuchtig gemoed.
Midden al hunnen geldhandel stijgt doch het beste deel
der menschelijkheid in hen op. Zucht naar zielgenot kwelt
ze gelijk honger en dorst den goudgeplaagden koning Midas
kwelden. Elke uur die Carnegie, bij dage of bij nachte, aan
zijn in ijzeren banden geprangd « Business life » ontwenden
kan, neemt hij te baat, hij vertelt het zelf, om onze
boeken te lezen, en jaarlijks zeilen duizende Yankees over
den grooten waterplas om het oude Europa en zijne kunstpracht te genieten.
Van den dreigenden vloed van den utilitarismus moet
de jeugd en door haar de samenleving gered warden. En dit
niet alleen om reden van het hoog aesthetisch en zedelijk
gevoel, maar in 't belang zelf der wetenschap. Immers ook
deze wil onbaatzuchtig behandeld worden. Amerika sticht
scholen en universiteiten, grooter en rijker als de onze, maar
het Nessus-kleed der baatzuchtigheid dat hare schouders
drukt kan zij niet afschudden ! Ofschoon zij over de prachtigste werksteden en hoogscholen beschikt, schenkt zij der
wereld niets als praktische, profijtafwerpende, onmiddellijk
gepatenteerde toepassingen van natuurwetten die in 't oud.
Europa geduldiglijk, buiten alle stoffelijke baatzucht, om de
vreugde aan « het ding-op-zich-zelf » en het hooge zielgenot dat er uit spruit, zijn nagespeurd en ontdekt geworden.
Om den oorsprong der dingen bekreunen zich de manners
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niet die Mammon met zijn zwepe straft, en van de diepe
zucht dien reeds Lucretia huldigde : « Noctes atque dies niti
prmstante labore ad summas emergere opes... » kennen zij
slechts het slot : « rerumque potiri ».
Tusschen den rijken Edison die de spitsvondigste praktische toepassingen der barnkracht verzonnen heeft, en
Privat-Docent D r Herz, van Bonn, die zijn krachten heeft
uitgeput op idealen zoek naar 't wezen der electrische
stroomen, en die gestorven is, latende voor immer aan de
wereld de kennis van nieuwe grondwetten der natuur uit
wier schoot onschatbare vooruitgang der wetenschap te
verwachten staat en ontelbare praktische aanwendingen
zullen spruiten waaronder reeds de draadlooze telegraphie te melden is, — tusschen deze twee mannen, de eene
met goud beslagen, de andere pover in 't graf gedaald,
aarzelen wij niet : den eersten vereeren wij om de wondere
schranderheid van zijn geest, maar voor den zerk van den
tweeden blijven wij met blooten hoofde staan, en denken en
zinnen, vol eerbied en ontroering.
Zeker moet de jonge man in staat gesteld worden zijn
eerlijk brood te verdienen, maar, op de vraag : waartoe dient
de school? mag de antwoord niet luiden : om geld te leeren
winnen. De school moet vooreerst en vooral het hert en den
geest veredelen in deze jonge jaren als alle zielkrachten
ontluiken, als alle y aan 't wassen gaat wat in 't later leven in
bloei zal staan en vrucht zal dragen. Daar, in de school,
moet de jongeling bewust worden van de krachten zijns
geestes, daar moeten de grondvesten gelegd worden van
zijn zedelijk wezen. Het een hindert het ander noch en
schaadt het niet. — Gevoel en verstand, schoonheid en
waarheid, wandelen best hand in hand.
Neen, met den utilitaristischen stroom die rondom ons
stijgt, willen wij niet mede. Niets willen wij weten van de
rein-stoffelijk-nut-zoekende opleiding der jeugd. De geest
der jongelingen, en vooral der jongelingen die later de hooge
stand zullen zijn der maatschappij, moet gesterkt, gelouterd,
vervroomd worden door de krachten die stralen uit de
-werken der groote denkers en groote gevoeligen alle y tijden.
Thomas Carlyle zegt entwaar : « The company of great
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men is profitable », ja ! de omgang met groote geesten raakt
dieper de ziel dan alle stoffelijke belangen.
In den mensch leeft iets dat hooger is in weerde, en
meer genot en geluk schenkt, dan alle rijkdom der vier
werelddeelen, en spijts alle utilitaristen en « mondialen », en
ruilen wij dit hooge voorrecht onzer ziele niet om al de
schatten die, op de tinne van den tempel, de duivel aan
Christus bood.
De utilitaristische geest wint ontegensprekelijk, en zal,
zonder twijfel, meer en meer veld winnen, tot eens andere
tijden en andere sociale toestanden komen. Nieuwe, zoogezeide moderne scholen zullen ontstaan en zich uitspreiden
over keheel het land. 't Is recht en redelijk : nijverheid en
handel kunnen ze niet ontberen. Maar met alle krachten
moeten wij er tegen opkomen dat de maatschappelijke
standen die noch met handel noch met nijverheid gemeens
hebben, de oude ideale aesthetische opleiding prijsgeven. 1k
beoog hier vooral drie standen, die in bestendig verkeer
leven met den mensch als mensch, en hem helpen en dienen
vooral waar hij zucht en lijdt, krank aan lichaarn of aan ziel,
of waar hij bedreigd wordt in zijn recht of in zijne eer. 1k
meene : den Priester, den Geneesheer, den Rechtsgeleerde.
De schoolopleiding van den priester valt buiten het
bereik van den Staat ; de opleiding van den rechtsgeleerde
schijnt voorloopig in ons landeken van aanslag vrij, rnaar
luistert wat de ministerieele brief zegt over den medischen
stand : « J'ai decide » luidt het, « de soumettre a une enquete
approfondie la question de savoir s'il y a lieu de continuer
a exiger la production d'un certificat d'humanites grecolatines des jeunes gens qui aspirent aux grades academiques
de Docteur en sciences naturelles, de Pharmacien ou de
Docteur en mêdecine,- ou s'il ne convien drait pas d'admettre
a l'obtention de ces grades les recipiendaires qui, n'ayant
etudie ni le latin ni le grec, justifieraient de connaissances
speciales dans les langues modernes ».
Aldus zouden de geneesheeren ontslagen worden van de
« Humaniora ». Voor hunne algemeene geestesontwikkeling
ware wat opgeraapt Duitsch of Engelsch voldoende. De
juristen, met hun zes-zeven jaar Latijn en Grieksch, zouden
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alleen den hoogen stand, den eeldom des geestes behouden.
Ach, lieve heeren Advokaten, wordt dit ontwerp tot wet
verheven, hoe aristokratisch zie ik u daar, midden ons armen,
als echte « Uebermenschen » heenwandelen !
En loch niemand meer dan de geneesheer, die men even
de humaniora wit schenken, moet, naar alle hoogten en
diepten der ziel, een echte « homo » zijn. Zeker mag en moet
hij voor zijn broodwinning zorgen, maar onbaatzuchtig
gelijk een priester zijn moet, moet ook hij zijn, die leeft en
werkt en pijnt midden 's menschen zorgen en verdriet. De
geneesheer zoekt, in de rechtschapenheid van zijnen geest,
altijd verder te dringen in de geheime wetten der natuur
die zich, dag voor dag, voor hem afspelen in den lijdenden mensch ; maar niet alleen het lichaam moet hij ter
hulp' komen, ook, en in veel hoogere maat dan men
vroeger heeft kunnen wanen, moet hij inwerken op de ziele
en door haar op al de levenskrachten.
De zegenvolle invloed van den geneesheer, — van den
Meester, zoo het yolk hem heet, zal, bij hoogen als bij
nederigen, des te grooter zijn als zijn eigen geest, zijn gemoed,
zijn karakter meer verheven staan boven de hem omgevende
samenleving ; des te grooter als in de jaren zijner ontwikkeling meer licht heeft gestraald door zijn gee t, meer warmte
door zijn hert is gestroomd, en hoe meer de rijkdom zijner
ziel, de adel van zijn binnenste wezen, zal blijken in zijn
woord, in zijn daad, in zijn handel en wandel.
Teen, van deze hoogten mag de medische stand niet
dalen, van de jeugd of moeten de edele gevoelens die in de
ziele rusten, gekoesterd en gepleegd worden bij dezen die
later zullen getuigen zijn van zoo veel jammer en iced, even
als bij dezen die in de maatschappij als rechters zullen
zetelen, even als bij de priesteren, de gewijden Gods, die
met woord en voorbeeld de heilige leer Christi zullen verkonden. Hoog over de kleene wisselvalligheden van het
leven moeten zij verheven zijn; hun oog moet steeds verder
dragen. Het « misereor super turbam », « mij deert de
menschelijke ellende », moet den grond beelden van hun
gemoed, en altijd moet sidderen in hun hert « the divine
Idea lying in the centre of human life » : « de goddelijke
gloed die leeft in 't merg en midden van 't menschdom ».
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Laat handel- en nijverheidscholen groeien en bloeien,
laat kleene toekomstige Rockfellers hunne deuren binnenstroomen, maar in hare hoogste, edelste reien moet de
samenleving beschut blijven tegen de heerschappij der
stoffelijke belangen en het platte materialismus dat er uit
vloeit, en geene hand mag gelegd worden aan de ideale zijde
der opleiding.
Geen loom afwachten van wat gebeuren zal, Been slappe
lammigheid! Daar is liifsgevaar ! En, eerst en vooral, moeten
de oude Humaniora hun roest, hun schimmel, hun kaam
afwerpen en vol nieuwe levenskracht voor den dag treden.
Zij moeten hun eigenzelven verdedigen. De kamp is onvermijdelijk, maar eigen verweer en taaie werkzaamheid
zullen het evenwicht op hooger schaal herstellen en uit het
gevreesde kwaad zal zegen spruiten. Kunstgevoel en ideaal
genot hindert het scherpe, strenge denken niet, en zelf op
louter stoffelijk gebied zal, ongetwijfeld, de oud-Humanist
stand houden tegen den kweekeling der nieuwe scholen.
Het Huis van Rousselare, 't eerst onder alle, heeft het
gewaagd, 't is honderd jaar geleden, — na de groote maatschappelijke omwenteling — de heilige taak van de opleiding
der jeugd, op eigen krachten te ondernemen. Nu moge hetzelfde huis den standaard voeren in den nieuwen strijd die
de Humaniora wacht. Moge het tot zegen strekken van
het dierbaar land in welks middenpunt zijne muren rijzen,
en, een met dit land naar hert en geest, de oude Vlaamsche
zeden en den ouden Vlaamschen, onschatbaar-rijken kunstzin helpen bewaren tegen den materialistischen stroom der
toekomstige dagen.

Dobbel mag en moet Vlaanderen dit huis begroeten
Eenmaal als voorvechter van de christelijke, idealistische
opleiding harer kinderen andermaal, als zijnde de gezegende schoot waar uit zijn gesproten twee onsterfelijke zonen
van Vlaanderland.
Geen naarn hoeft hier genoemd. te worden, in aller
herten rijzen de beelden van Guido Gezelle en Albrecht

VAN ' T KLEEN SEMINARIE VAN ROUSSELARE

439

Rodenbach. Hier is Gezelle in aanraking gekomen met den
schat der letteren van oude en nieuwe tijden, dit groot
archief van de gedachte en 't gevoel des menschdoms. Hier
heeft hij zijn oude niet nieuwe « Humaniora » gedaan,
hier heeft hij Latijn en Grieksch geleerd hier is hij later zelf
leeraar der letteren geweest, en dezen onder ons die, jonge
begeertevolle hongerlijders, het onschatbaar geluk genoten
zijne leerlingen te zijn, geheugt het nog, hoe eerbiedig en
ontroerd hij de meesterwerken der Ouden benaderde en ons
nader tot hen bracht. Hoe wierd bij de treurspelen van
Sophokles of Aischulos, onze jonge ziel getroffen door de
overmachtige schildering der lotgevallen van koningen en
volkeren, en door die onverbiddelijke kracht des noodlots,
der ' A vcipc77, die voor- en tegenspoed, liefde en haat, vorsten
en volkeren, maakt en breekt. Hoe sidderde in ons hert de
stem der rythmische chorea
ik meen de stem van het
menschengeweten, onder de driften en smerten, den
zegezang of het rouwbeklag der helden, als of zij den eeuwi gen kamp verzinnebeeldden van het goede en het kwade,
van de goddelijke genade en grarnschap. Diep en duurzaam
drukken zulke beelden hunnen stempel in den geest der
jonge mannen dien het vergund wordt tot deze verhevene
kunstwerken der menschheid te naderen.
En, anderzijds, onvergelijkelijk is de taal- en zeggenskracht der Ouden ! Zuiver en kristalklaar bij Horatius,
sterkgebonden, vastgeklonken bij Tacitus, vinnig en scherp
bij Juvenaal en Persius, klaar en beeldrijk bij Homeros.
Daar kunnen alle volkeren ter school gaan om hunne gedachten en gevoelens te leeren belichamen in het woord.
Daar heeft Gezelle zijn krachten voelen ontwaken en
onmiskenbaar is de invloed dien hij heeft ondergaan. In
deze school der Ouden heeft hij zijn woord met ijzeren vuist
leeren dwingen, en, steunend eenerzijds op de Antieken en
anderzijds op den moederg-rond zeif van Vlaanderen, heeft
hij deze taal geschapen tevens zoo sterk en zoo lenig, zoo
verheven en zoo volkseigen, zoo ruw en zoo zacht, zoo
onstuimig en zoo bedaard, dat, als de stifle man, te lang
van blinder omgeven, door de helzienden werd ontwaard,
in hem op eens en zonder aarzelen de grootste taalkracht
van Nederland werd toegejuicht. Wat de Ouden waren voor
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hem, dat is hij nu zelf geworden voor zijn y olk, zijn stam-,
zijn taalgenooten, en, kan iemand in de letteren aller volkeren, tot klassieke geslagen worden, — 't is hij.
In Gezelle woonde zulke een schat van mystische
krachten dat, overal waar hij verscheen, de levenspolsen
aan 't kloppen gingen. Evenals, zoodra de zonne rijst in
't Oosten, het licht over de natuur stroomt, de bloemen ontluiken, de vogelen slaan en klinken, zoo zijn de Vlaamsche
letteren aan 't bloeien, de jonge dichters aan 't zingen gegaan. Nu staat geheel Vlaanderen in voile lentepracht en
wel met recht mocht men weldra het vijftigjarig jubileum
vieren van Gezelle's eerste harpeklanken : de Vlaanische
Dichtoejeningen, verschenen hier, to Rousselare, in 1858.
De eerste, de machtigste, de rijkstbegaafde in de rei
dezer jonge Vlaamsche dichters, .Albrecht Rodenbach, is,
helaas, schaars 23 jaar oud in het graf gedaald. Sedert weldra vijf-en-twintig jaar rust hij in het veld der groote vrede,
aan den voet van het kruis Christi en onder den Zwarten
Leeuw, zinnebeeld van Vlaanderens strijd tegen het juk der
vreemden.
Albrecht Rodenbach ook was kind der humaniora, leerling van een geestdriftigen humanist, zelf leerling van Gezelle.
In dit huis is hij vertrouwd geworden met de Letteren der
Antieken hier werd hij bewust van zijn eigen krachten, en
tusschen hamer en aambeeld der Ouden heeft hij zijn woord
getemperd en zij ne overmachtige zeggenskracht g-estaald.
Onberekenbaar is de invloed geweest van Albrecht
Rodenbach op Vlaanderens jeugd, en voor alle tijden zal
het beeld van den jongeling staande blijven nevens het
ontzaggelijk reuzenbeeld van Guido Gezelle.
In de vraag der humanistische opleiding waarover wij
gehandeld hebben, brengen ons Gezelle en Rodenbach een
hooge les : niet alleen de letteren der Ouden hebben hun
geest tot het leven gewekt, maar ook eigen Schoon, het
schoon van hun eigen land, hun eigen letteren, hun eigen
stam, hun eigen vader- en moedertaal.
Deze taal geen andere — spreekt uit wat onze stain
heeft gedacht, gevoeld, bedreven. Ons eigene zeden, ons
eigen doen en denken, hebben in den loop der tijden ons
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eigen woord geteeld. Onze taal, geen vreemde, is en blijft de
onvervalschte belijdenis van ons wezen.
De taal is als het moederzog, het bloed van den stam.
Zonder haar heeft noch man noch vrouw voeling met zijn
eigen yolk, met zijn eigen land.
De Vlaming die zijn moedertaal niet kent, niet eert, is
een verminkte Vlaming, maar bij lijve nog geen Franschman ! Wij zijn en blijven noodlottig Vlaming. Onze taal
is als ons grondbezit. Zonder haar blijven wij arm. De
opleiders van onze jongelingschap mogen noch kunnen dit
miskennen. God dank, over de noodzakelijkheid van, in de
Humaniora, recht te doen aan de moedertaal, zijn alien 't nu
eens geworden. -- Over het « quo modo » alleen zijn de
meeningen nog verscheiden.
De grootc strijd, dien de humanistische opleiding te
gem oet gaat, roepe meer dan ooit de aandacht wakker, en
men zorge dat voortaan het bloed van onze jongelingschap
noch verzwakt worde, noch veronreinigd.
Moge het Huis, dat bier staat in het middenpunt van
ons dierbaar Vlaanderen, moge dit Huis, van zijnen diepsten
grondsteen tot zijn hoogste vorste, den geest en het woord
van Vlaanderen weerkaatsen, en zoo toegerust, « den pantser
om 't lijf, en 't helmet om de slapen, » den standaard dien
het heeft geheven vOor honderd jaren, met nieuwe krachten
verder dragen.
jc

* *
Dus leve dit oud Kleen Seminarie van Rousselare
Het leve als een boomstam met wijdomschaduwende kruin,
vol bladeren en bloemen en vruchten. In hem blijve leven
de oude ideale geest dien de samenleving niet derven mag.
Moge de toekomst nieuwe krachten laten rijzen uit
zijnen schoot en hem de onschatbare gunsten verleenen die
het verleden hem bracht. Menige Noord-Nederlander komt,
eerbiedige pelgrim, naar Vlaanderen om de wegen en velden
te aanschouwen die Gezelle in de Kortrijksche gouwen heeft
doorwandeld. Ook naar hier moet hij zijne stappen wenden,
immers dit Huis zal hem spreken van de twee Godbegaafde
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zonen van Vlaanderen die het met het ambrosia, het onsterfelijk brood der letteren heeft gespijsd.
Ditzelfde brood blijve der Vlaamsche jeugd bewaard !
Met het spiegelspel van zilver en goud kan de ziel des jongelings niet verzadigd worden, maar wel met hooge, edele
denkbeelden die hem bijblijven door en door het leven, hem
sterkend in den strijd, hem vreugde brengend in de uren
der rust, hem nog troostend als des levens avond valt. Mogen
hem dan de zuivere idealen zijner jeugd zoo verkwikken dat,
bij 't naderen zijner laatste stonden, hij spreke gelijk Herder
tot zijnen zoon : « Zeg mij jets wat edel is en schoon, dat
ik er, stervend, aan denken moge. »
Prof. Dr G.

VERRIEST.
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Aiwie zich de moeite getroost bij Burckhardt of
WOlflin, Liibke-Semrau, Berenson, Reinach etc. de jongste
gedachtenwending na te gaan, op geschiedkundig schoonheidsgebied, ziet, langs om meer, dreigende vuisten opsteken tegen de nuchtere bepaling : Renaissance is een terugkeer naar Kunst en Wetenschap der Oudheid.
Inderdaad maakt dergelijke zinsnede sommige gevolgen
dezer beweging duidelijker dan Naar oorzaken zelf en laat
vermoeden, dat in gebeurtenissen zooals de opkomst van bet
Humanisme b.v., de inneming van Constantinopel of de
ontgraving van griekschgekapte beelden, voldoende licht te
vinden is, om alle duisternis op te helderen. Welnu een
eeuw al, vOOr de vroegste dezer gebeurtenissen, hong de
geest der hergeboorte in de lucht, zoowel in 't Noorden, als
in 't Zuiden. De eerste loovertooisels rond de gothische
zuilen, die afbraken met de overlevering der bijna geciseleerde lijntreksieraden, toonden reeds de nieuwsgierige
gretigheid aan hunner uitvinders, voor navorschingen over
bloem en kruid.
Voordien schenen de wantrouwige menschen het rijk
der natuur noch bemind te hebben, noch begrepen, en
slechts in den loop der XIV e en XVe eeuwen, werd de heerlijke glans der buitenwereld opnieuw bekeken en gehuldigd.
Francesco Petrarca, de eerste onder al zijn tijdgenooten,
besteeg, uit 'outer liefhebberij voor 't schouwtooneel, den
Mont Ventoux bij Avignon en later volgde )Eneas Sylvius
Paus Pius II — zijn voorbeeld na.De grondige studie van
natuur en leven maakte dan ook de scheppende geesten tot
realisme gestemd, en toen de gebroeders Van Eyck hun
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beruchte menschenkoppen schilderden,bleken zij reeds voluit
bekommerd om een dingen, de trouwe waarheid. In Italie
werd deze neiging, bij het ontstaan der gemeentemacht nog
gesterkt, door een opdagend nationaliteitsgevoel — in
dicht- en kunstzaken althans — en de streving om los te
geraken uit de ketens van de overlevering, van de leenroerige
beginselen, van de scholastiek en m. a. Alzoo kwam de
mensch, zegt Burckhardt, tot de ontdekking van zijn eigen
zelven, tot de voile bewustheid zijner individueele persoonlijkheid, en dit splinternieuw begrip nu, levert het oorkenmerk op, dat alle Rinascimentogeesten bestempelt. De
uitgezette grenzen zulker bepaling laten toe, nevens Giotto
(-I- 1336) met denwelken de oude leering gewoonlijk het
tijdvak der wedergeboorte, gelijk een poesjenellenschouwburg opende, thans ook Dante (f 1321) te stellen, voor
zooveel seine Dichtung als ein poetisches Selbstbekenntnis
erscheint en Sint Franciscus van Assisie (t 1226) en al de
mystiekers uit het Noorden, omdat men in deze mannen
erkent, den Ausdruck einer starken, edlen PersOnlichkeit.
Bij deze uitverkorenen, ware het geen wonder, vroeg of laat,
eenige scholastieken te hooren voegen. Doch daartoe moet
eerst de vernuftige eigenaardigheid van Sint Thomas en zijn
school, tot in de — soms rotsachtige diepgronden der
geleerde wereld doorgedrongen zijn (1).
Intusschen hielden de Italiaansche meesters stilaan op,
naar Byzantijnsche geplogenheid, den grond hunner panneelen met goudversiering op te smukken. Hierin wezen de
kunstenaars uit onze streken hun den weg. Want de
Vlaamsche school, de eerste onder alle scholen, had Coen
reeds, sedert jaren, de echte speling gevat en weergegeven
van lucht en licht, in 't landschapschilderen. En zulks rechtveerdigt Courajod's besluitselen, dat de Hergeboorte in 't
koude Noorden het eerste daglicht zag, alhoewel het milde
1) Hier weze ter loops aangehaald de leer van den Aquinaat
over de claritas Puleri b.v. welke met buitengewone behendigheid
door Prof. De Wulf in zijn niet omvang,rijk, dock zeer zaakrijk
schrift l'Esthètique de Saint Thomas d'Aquin (Louvain Uystpruyst) als het ideaal der modernen, Schelling, Hegel en Taine
wordt uiteengezet.
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Zuiden ze later, als pleegkind, heeft grootgebracht. De
redens waarom Vlaanderen, langs de baan van 't naturalisme,
sums tot gemeenheid toe afzonk, terwijl Italie een joligen
tocht begon naar Ideaal en Schoonheid, vindt men ten
deele, in de inborst zelf van ieder yolk.
Daarenboven, wat ons hier mangelde, bezat men ginder,
te weten het Humanisme en de kennismaking met de monumenten der Oudheid, die den smaak louterden en de
kunst deden overhellen naar opbouwende grootschheid.
In den beginne evenwel, bracht zulk te school gaan bij
't Heidendom, slechts uiterlijken invloed te weeg en de ziel
van Florentie, tijdens gansch het Quattrocento, d. w. z. de
jaren veertien honderd, bewaarde den diepen godsdienstzin
der middeleeuweii, beurtelings gekweld als zij was of verlicht, bij de hemelsche of helsche visioenen van 't leven
hiernamaals. En indien de kenschetsende serenitas der
Grieken teen ergens te ontdekken viel, was het niet bij de
nieesters der Wedergeboorte, volgens Reinach, maar wel
sommige gothische beelden der Cathedralen van Reims en
Bordeaux, welke, op treffende wijze, tot in hun glimlachen
toe, aan de Attische kunstscheppingen herinneren der jaren
Soo tot 45o v. C.
Middelerwij1 behebte een priklende gretigheid naar 't
schilderachtige alle kunstenaars uit gindsche spanne tijds.
De gothiekers durfden de a artsvaderlijke tooneelen uit den.
Bijbel slechts aan in zoover zij gemeens hadden met
de ophemeling van 't Geloof. Thans echter, werd al het
lieftallige, gemoedvolle of dichterlijke uit de Schriftuur gepluisd en verteld in kleur of steen of brons, orn den hoogen
droom der Renaissance, de V erheerlijking 7,,an 's menscken
in al zijn bonte menigvuldigheid op te tooveren.
Giotto reeds en Orcagna hadden de Toskaansche schilders de richting aangeduid naar levende beweging. Het
doel dat zij bereikten, deels bij 't gebruik van symbolische
middels, werd tijdens het Quattrocento, met breeder kennis
van anatomic en perspectief nagestreefd en de beeldhouwer
Donatello (16 1466) rukte zich ten voile los nit de klem der
over levering. Hij schlep koppen en lijven van menschen
kinderen met zooveel onbewimpelde voorliefde tot kloeke
werklijkheid, dat Reinach in hem den voorlooper wil
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vinden van Rodin en Constantin Meunier. Het grondgedacht zijner kunst was kraclltige ernst, welke bij een zijner
opvolgers Verrochio — die hierdoor al het spoor der
XVIe eeuw opent — tot home grootschheld oversloeg. Allengerhand trouwens had de neiging naar statigheid en abstractie,
de behoefte verdrongen tot fiersoonlijke en.yealistische gestalten.
Hierbij kwam nogmaals de kennis der antieke kunstschatten wonderwel te stade en de volgelingen der nieuwe leer
gingen met geestdriftigen vlijt aan 't werk. De band werd
voor goed verbroken, die eertijds de beeldhouw- aan de
bouwkunst snoerde en de godsdienstigheid van 't yolk,
welke den milden ondergrond uitmiek, waar alle scheppingen, eeuwen Lang, hun levenssap hadden gezogen werd
afgekeurd en verwezen ten gunste van de aristocratische
verzinsels der mythologic.
Met de jaren vijftienhonderd daagden op : Lionardo
da Vinci, Michel Angelo en Raffael, als een hooge driemanschap, dat niet alleen zijn tijdvak maar de gansche Rinascimento reusachtig beheerscht.
Alle geleerden en pseudo-geleerden die de Wetenschap
onzer dagen als de laatste en opperste ontwikkeling beschouwen, uit den kern der Wedergeboorte gesproten,
nemen Lionardo voor hun beschermer en patroon, daaromtrent gelijk de boogschutters doen met Sint Joris of Sint
Sebastiaan. Sommigen wilien bij da Vinci als mensch,
de volmaakte belichaming aantreffen van 't ideaal : Mens
sana in corpore sano. Anderen evenwel geven hem uit als
een onrustigen zoeker, navolger en geestverwant der middeleeuwsche alchimisten, die alles betastten en beproefden
en niets, op eenvoudige wijze, uitwerken kunnen. Als schilder in zijn Laatste Avondmaal, op de muren der spijszaal van
't klooster van 0. L. Vrouw der Genade te Milanen, vatte
Lionardo al de door zijn voorgangers ontdekte voorstellingskracht te zamen en verhief ze tot een dieper eenheid, de
dramatische eenheid der handeling. Het Quattrocento vermocht ons te verrukken door schilderachtige bijzonderheden
onverbonden nevens elkaar te stellen en zijn tafereelen tot
louter ooggestreel te smukken met landschappen of monumentale achtergronden, buiten alle gemeenschap zelfs met
de vertelde gebeurtenis. Hier nu stelde da Vinci aan zijn
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kunst een hoogeren eisch. Hij zocht de Cena te verbeelden,
zooals zij, menschelijk gesproken, geschieden moest en
Wilde het zielkundig uitwerksel doen lezen, dat Christus' pas
uitgezegd woord « een onder u zal mij verraden » op de
aangezichten prentte der Apostels. Verbaasdheid, twijfel,
wrok of droefheid kwamen er te berde, naargelang ieders
geaardheid en inborst. Met vorschenden blik drong hij in 't
wezen zelf der menschen en der dingen en wist de stoere
hoekigheid der uitlijning, door halve tinten, lo sfumato, tot
doezelige malschheid te versmelten. En deze twee onthullingen, te weten de schilderachtige heimelijkheid van het
sfumato en de vertiendubbelde kracht der dramatische grepe
door eenheid van handeling zijn tot heden toe, overai benu ttigd gebieven.
.hij Michel Angelo lag de blijde aanvalligheid uit
vroeger dagen ongenadig verpletterd onder 't gewicht van
haat of liefde onstuimig gehouwen in struische beelden, die
met godsdienstige innigheid of alledaagsche waarheid niets
meer hadden uit te staan. Alle menschelijke wedijver en
pogingen binst dit opbloeiende tijdvak van staatsontwikkeling en regeerkunde werden besteed tot de stoute betrachting
van grenzenlooze doeleinden en duizelingwekkenden vooruitgang. Vol akeligen ernst vertolkte Buonaroti zulke
stormgedachten en zijn eigen bittere ontgoochelingen. Hij
belichaamde grillige reuzenvisioenen enkel om een dingen
bekommerd, om zijn gewrocht den sidderenden tOcht van
scheppersgeweld in te blazen. Vat daartoe niet medehielp :
licht, landschap en schakeering verachtte hij als ondergeschikt en bijhoorig en zijn toomeloos subjectief gedoe
kondigt reeds de beginsels aan, welke de opkomende heerschappij van den XVII de eeuwschen baroccostijl, als kunstcredo huldigen zou.
Raffael integendeel, was en bleef de sierlijke meester
der volmaakte harmonic. Uit de bergen van Umbria, zijn
geboortestreek, had hij dit kinderlijk reine en die minzame
droomerigheid meegebracht, welke over het aangezicht
speelt zijner wereldberoemde Madonnen. Eeuwen lang zag
men hem aan als den schilder der schilders, wien alle eer,
bewondering en lof uit geurenkwistige wierookvaten toegeslingerd werd. Hedendaags rijst bier en daar, tusschen de
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dienaars van 't schoone, twijfel op en tegenstribbeling. Men
verwijt den ouden afgod zijn weerloosheid jegens allerhanden invloed, welke rechts en links hem heeft besprongen. Zijn oorspronkelijkheid wordt aangerand, zijn slapheid
in 't licht gesteld, zijn weekheid veropenbaard, en verwijfdheid bij hem nagespeurd, tot in den vorm toe van zijn ontgraven en onlangs beschreven schedel. Intellectualisme
beteekent thans zooveel als aartsvijandschap jegens alle
gevoel of ten minste jegens alle gevoel dat niet uitsluitend
heidensch blijkt te zijn. De geest van hunnen tijd levert,
zelfs aan kunstbeoordeelaars, ten deele den maatstaf hunner
keuring. Ook moffelt de bermhertigheid sommiger critici
hedendaags op veel genadiger wijze de gebreken van Michel
Angelo weg, dan zij de zwakheid verontschuldigt van
Raffael. Fouillee noemde weleer « la science positive en
dehors de la moralite, une forme superieure de la force,
plus dangereuse peut-titre que la force brutale, » en in dergelijke vooringenomenheid met ruwe kracht, ligt mogelijks
een der oorzaken van de hierboven aangestipte goestenwending. Dit weze zoo het wil. Een verdienste zal men.
Raffael nooit kunnen ontzegg-en : zijn veerdigheid tot duidelijke tafereelen, wier bevallige zwierigheid of rustige voornaamheid, nergens door niemand geevenaard zijn geworden. De ziel der Oudheid en doze van 't Christendom wist
hij tot een opgehelderde eenheid te versmelten en miek
aldus, op geestesgebied, de verzoenbaarheid aanschouwelijk
tusschen twee met malkaar iii vijandschap verkeerende
werelden.
Beiden, Michel Angelo en Raffael, werkten onzaligen
invloed uit op de kunst. Na Michel Angelo ontstond de
gevaarlijke strekking tot onbeteugelde grootschheid, welke
men Gigantisme geheeten heeft.
Een rij kuristenaars beitelden ontzaggelijk gespierde
menschenlijven, doch waren onbekwaam om een ziel in
zulke gevaarten te slingeren. De opvolgers van Raffael
sloten hun scheppend vermogen op in bekrompen bewondering voor den aanbeden meester en verloren alle gemeenschap met heilzame werklijkheid. Het verderflijk Academisme
was geboren en de kunst waterde uit tot weepsche navolging
en navolging van navolging. Vergeefs vaarde Caravaggio,
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binst de XVII e eeuw, den stroom op en trapte al wat ideaal
rnocht heeten onder zijn voeten, om onbewimpeld realisme,
dat tot brutaliteit oversloeg, in licht en schaduw op doek te
brengen. 't Verval nam toe en Caravaggio's kelderachtig
halfdonker alleen ging mede en schoot wortel, tot dat de
reactie der j)leinairisten uit de XIX e eeuw zijn groei versmacht
heeft.
Doch rnoesten Michel Angelo en Raffael noodlottig alle
verdere ontwikkeling, langs de door hen gebaande -vvegen
belemmeren, anders was het gelegen met da Vinci. Hij
trouwens had met vernuft het raadsel der lichtspeling ontsluierd en alles was langs deze zijde nog niet opgelost.
Correggio, in 1534, op veertigjarigen ouderdom gestorven,
hervatte vraagstuk. Tot dan toe zocht een schilder de
schoonheid in den vorm. Voortaan zou hij bovenal betrachten de kleurigheid van 't lichtverscbijnsel. En zulk gedoe
bracht niet alleen eon wijziging tot stand in de techniek,
:naar daarenboven een volledigen ommekeer in de opvatting
zelf van 't kunstgewrocht. Lamennais deed in 1841 reeds
bemerken « que là o-n. le colons sera la preoccupation prin.
cipale de l'artiste, l'art tendra a se materialiser et qu'il aura,
au contraire, une tendance a se spiritualiser, lorsque l'artiste
so préoccupera du dessin principalement.» Nergens duidelijker dan bij Correggio staat de overgevoelerigheid aangekondigd, die den steert van het Cinquecento g,ekenmerkt
heeft. De geliefkoosde pyramidaalopbouw der 0.-L.-Vrouw
voorstellingen uit de voorgaande eeuw, waar de Moeder
Gods, in ongestoorden vrede, op een hoogen troon zetelde,
terwijl berieden, tee heiligen vol innigen eerbied, langs
wederkanten wacht schenen te houden, wend nu tot nieuwe
doeleinden vervormd. Correggio schond de hoofdharmonie
dozer driehoekige spitszuil en bracht de diagonaal in voege.
De rustige ernst van weleer ontaarde tot weepsche zwierig-heid. In den achtergrond verdween het wereldsch landschap
en werd met een hemelsch lichtvisioen vervangen van vlokkige wolken, die openscheurden en een stuk blauw uitspansel lieten zien waardoor naakte putti vieugelden. Heiligen
en engelen stonden of knielden of zweefden in srnachtende
pathoshouding. Geen zierke manhaftigheid schoot nog over.
De driftige streeling van 't licht hielp een onware wereld
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scheppen vol extatische gebaren, half zinnelijke devotie en
zoelen wellust.
Spijts zooveel hypersensibilitas beweert men dat Correggio subjectief waar is gebleven. Zijn voorbeeld echter werkte
onzalig in op de kunst. De poesie van 't licht, welke hij
uitsluitend betracht had, vuurde meer en meer de begeerlijkheid aan zijner tijdgenooten, naar verlokkende verslapping
en het kerklijk schilderwerk zijner talrijke navolgers wasemde
uit tot krachteloozen behaagzucht, waarvan de laatste sporen hedendaags nog voorhanden zijn, op de onhebbelijk
verwijfde Ecce Homo- en Mater Dolorosaprentjes onzer
pensionnats pour demoiselles.
Nu bleef nog een ander uitwerksel van 't licht te openbaren : de helderheid der kleuren.Deze was de taak der school
van Venetie. Correg-gio maalde de zenuwtrillende onrust van
zijn smachtend gevoel de dogenstad integendeel, vierde
op doek en panneel haar wonnigen lust tot een bevredigd
bestaan vol optimisme. Niet de bange gedachtenzwang-erheid van Florentie beheerschte daar de kunst maar zinstreelende schoonheid, zonder godsdienstige innigheid noch
diepte. Weelde, kommerlooze levensvreugde en verfijnde
pracht verwekten een blijde stemming van geest en pert,
die hun welzijn, in kleurgejubel hebben uitgesproken. De
oorzaak van dergelijk verzot zijn op helderheid te willen
zoeken zooals Taine doet — in de wazigheid van den
dampkring,mag men,volgens Reinach,onzin heeten. Napels
trouwens, waar de wellustige lichtspeling nog veel heftiger
dan in 't noorden van Italie onze oogappels laat zinderen,
bracht schilders voort, die aan grijs en grauwverschoten
tinten den voorkeur gaven. De zedelijke gesteltenis bovenal
van een Yolk, dat een niet beredeneerd doch bestendig
evenwicht tusschen al zijn vermogens bewaarde, is sleutelgevend hier, zoowel als in Vlaandren, met meer lawaai
misschien, bij Rubens en zijn volgelingen. Alles in vreugde
beschouwende gezondheid, dat was het. Tiziano die zestig
of zeventig jaar lang arbeidde, weerspiegelde trouw den
glans van zulk weidsch bestaan. In de monumentale marmerzuilen, op de achtergronden zijner kerkelijke tafereelen,
in den kwistigen rijkdom zijner gewaden, in de vernuftige
verdeeling zijner licht- en schaduwvlekken, in zijn pakkende
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dramatische grepe, in zijn portretten vol zinnelijkheid doch
door rust veredeld of vol voornaamheid doch zonder
vleierij gemaald, treft men de oorkenmerken aan, die op
alle gewrochten uit Venetie gestempeld liggen. Tintoretto,
naar realisme overhellend,gelukte erin de vroegere veelkleurigheid door tintengraduatie tot eenheid te dwingen, om
den indruk te versterken zijner machttooneelen. Later vertolkte Paolo Veronese (t 1588) opnieuw, dweers door een
wasem van zilverachtigheid,de eeuwige en ervige feestviering
der vroolijke Dogenstad, die — spijts politisch verval —
immer als 't aanlokkendste oord der wereld bekend stond,
waar alles wat pronkziek, praalzuchtig of hupsch was thuis
behoorde. Eindelijk kwam Tiepolo, gestorven in 1770. In
zijn aristocratisch gedoe sloeg de machtige vlam der groote
italiaansche kunst nog eenmaal op, gelijk het zieltogend
geflakker van een uitgebrande toorts.Na hem lag alles dood.
Gedurende de XVII e eeuw werd de subjectieve winekeur,naar Michel Angelo's voorbeeld, op schoonheidsgebied
als opperste standregel afgekondigd. Vooral in de bouwkunst
streefde men 't reusachtige na en 't indrukwekkende en
daaruit ontstond de baroccostijl, alzoo geheeten naar den
naam barocco, welken de Portugeezen geven aan sommige
ouregelmatige perelen. De kromme of gebogen lijn spande
voortaan de kroon boven de rechte. Overal betrachtte men
rijkdom en verscheidenheid der versiering,niet zooals weleer
om 't geraamte van een monument te doen uitschijnen,
maar om te verbluffen door louter opsmuk. De kerken welke
de Jezuieten naderhand bij ons te Leuven, Antwerpen,
Brugge en elders bouwden, leveren het doorslaand bewijs
zulker strekking naar walgende overtolligheid. Men ging te
werk volgens rederijkersgeplogenheid, d. w. z. met behulp
van formulier, gradus ad Parnassum of rijmwoordenboek
en J. Weale merkt spitsvondig ergens op, dat de declamatoren der eerste Fransche Republiek bij voorkeur dergelijke
kerken tot den eeredienst bestemden hunner hoogdravende
deesse Raison.
Ook beeldhouwers en schilders mieken te dien tijde
jacht op 't effect. Bernini (t 168o) beitelde liefst zijn heiligen, uit Sint Pieters basiliek o. a,, vol smachtend
pathos, met verwrongen houding, onder gezwaai van
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theatraal gewaad. En deze voorstellingswijze vinden wij
hier te lande nagevolgd gedurende gansch de XVIII e eeuw.
Om dusdanig verval uit te leggen worden menigvuldige
oorzaken opgegeven. Men haalt aari de verovering van Italie
beurtlings door Spanje of Oostenrijk, de tegen-reformatie
na 1545, den invloed der Jezuieten, tot bluf en sentimentaliteit genegen etc. Doch hoe werd dan niettegenstaande
Jezuieten en tegen-reformatie,de kwijnende Renaissance, in
Spanje en in Vlaanderen door Velasquez en Rubens jong
leven ingegoten ? Dit blijft een raadsel waarvan de oplossing
elders dient gezocht.
De Italiaansche kunstenaars — buiten Venetic — hadden stilaan alle geest- en gemoedsgemeenschap verloren
met hun yolk. Door hun werken zinderde Been heftige tocht
meer van werkelijk leven, omdat zij hun long en volademden
in den bevangen dampkring der Academie, in stede ze te
voeden met de gezonde lucht der open natuur. Velasquez
vond een heilzaam geneesmiddel tegen de ziekelijke weepschheid der aristocratie waarbij hij verkeerde,in zijn omgang met
stoere madrileensche‘ straatloopers, die de krachtdadigheid
hielpen verstalen van zijn heerlijk penseel. In en onder en
nevens hem voelde Rubens de blijde levenslustigheid van 't
bedrijvige, op-zijn-eigen-betrouwende Antwerpen en heeft
dezelve urbi et orbi uitgebazuind. Daardoor vermochten deze
meesters Tiziano's scheppingen te benuttigen en ze tot eigen
vleesch en bloed te verwerken. Een tak der Renaissance
o. a. schoot wortel in Spanje en bleef er weelderig groeien,
nadat de Italiaansche moederstam reeds langen tijd verdord
stond. Goya in 1746 geboren en in 1828 gestorven, ging te
school bij Tiepolo en leverde realistisch-dramatische tafereelen van hooge beteekenis toen bijna niemand in Europa
meer schilderen kon. Zuloaga en Bilbao — rond wier namen
men thans veel ruchtbaarheid maakt — gaan door als zijn
huidige volgelingen en als jongste belijders eener schoon
heidsleer, die vol ontwikkelende leefbaarheid, daaromtrent
zes eeuwen doorworsteld heeft.
Hier loopt dit bondig overzicht ten einde. Het ware
zeer vermetel hetzelve als evangelic ne varietur te
prediken. leder kunstcriticus trouwens bezit zijn algemeen
stelsel,hetwelk gewijzigd wordt naargelang de nieuwe bevin-
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dingen zulks vereischen. Alzoo Taine's liefde b. v. voor 't
menschelijke — zonder meer verraadt agnosticisme;
Victor Hugo's theorie over I'imagier anticlerical, die monnikken caricatureerde op de zitsels der gothische cathedralen
en over la liberte de l'image, voorloopster de la libertó de la
presse, weerspiegelt de denkwijze van een franschen bourgeois der jaren '40 ; dweers door Liibke's gejubel omdat
de mensch zich niet immer zijn verhouding tot God en tot
de Natuur, door de Kerk heeft laten opdringen, voelt men
reformatie-gezindheid en Reinach's gretigheid om met het
woord jesuite als substantief of adjectief te goochelen, is
misschien wel een beetje met hedendaagsche politische toestanden bij ooze Zuiderburen in verband te brengen.
Overigens betoont elke Kunstgeschichte ten minste dit,
hoe eeuwige standregels de Schoonheid tot grondslag liggen
en hoe hun ingeboren en sores onbewuste eerbied voor die
standregels, aan alle kunstenaars het noodig evenwicht
schenkt, welke echte meesterwerken in den haak houdt.
De Grieken en de Gothiekers kunnen wij als liefhebber
hoogschatten, alleen met de manners der Renaissance, voelen
wij ons bloed-verwant. En zulke gesteltenis mag men als het
zekerste teeken beschouwen dat wij zedelijk gesproken —
nog immer te scheep zitten binnen het zeepas, dat Raffael
vooral, op zeer schrandere wijze, tusschen RomeinschAtheensche en middeleeuwsche vaarwaters heeft doorg-estoken
OM. K.
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I
Over het wiide uitspansel der wateren ging de zon
onder in purper en goud. Geheimvol ruischten de baren.
van 't eindelooze der diepte en 't oneindige van 't omhooge,
van de afgronden des levens in 't dwarrel-warrel van 't
menschelijke en in 't onaangeroerde van 't goddelijke.
Plechtig was het uur — nog een weinig en de nacht zou
zijne schatten openen, de sterren laten te voorschijn komen
en 't ontzagwekkende des hemels luisteren naar 't lied van
het diepe. Oceaan, oceaan, uw stem is de stem der
ruischende waters, de stem van 't levensmysterie, de stem
van 't eeuwig trachten. — De zeeen verkonden de macht
van hunnen Maker en de hemel verhaalt van zijne onsterfclijke glorie. — Mirabiles elationes marls — ten hooge trachten
de baren, onvermoeid herbeginnen zij hun eeuwen-ouden
arbeid om een doel te bereiken dat zich immer aan hunne
omhelzing onttrekt. Hooger, baren, immer hooger ! Vruchteloos poogt het aardsche verzadiging in zichzelf te vinden.
Het eindelooze alleen kan bevrediging brengen. Dat is de les
Cceli enarrant
van de zee, dat is het lied van den avond.
gloriam Del et opera manuurn ejus annuntiat firmamentum.

II
Hoe geurig-warm, hoe kleurenrijk, hoe avond-zacht
was het uur ! Zij zaten in den loofgroenen tuin, de grijsaard
en de maagd. Hij fang, ziekelijk, mager met het golvendewitte haar rond het veel jonger gelaat, de zwarte oogen vol
melancholic en zuiver brandend vuur, de artist wit van haar
en jong van hart. Zij in al den bloei, in al de bekoorlijkheid,
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in al de lentefrischheid van haar achttien jaar. Onscheidbaar
was het paar. Van 's morgens vroeg, als hij met ezel en palet
voor de nog bedauwde natuur zat, vol enthousiasme en
eerbiedige bewondering, zat zij er nevens, lezend voor hem,
deelnemend aan zijne dichtersdweeperijen, het innige van
blad en bloem, de poezie van 't natuurschoon met hem opspeurend uit smeltende lijnen en oogstreelende verschieten.
Maar jets hoogers beoogde zij dan hem to volgen in hartsverheffend kunstgenot. Zij was diep godvruchtig, uit ieder
blad, uit ieder bloem steeg voor haar een stem, als een
gebed, hemelwaarts. Alle poezie wenkte naar omhoog. Hij,
kind van een godvergeten tijd, niet vijandig maar bevooroordeeld, leefde in dc koude atmosfeer der onverschilligheid,
er door lijdend, maar het niet wetend : gevangeri vogel,
kwetste hij zijn hoofd tegen de tralies ; hart vol genegenheid
en warmte, miste hij des levens zonneschijn. Maar nu had hij
gevonden vie hem zou geleiden op het pad naar bevrij ding
en levensbegrijpen. Hare vroomheid in de kerk had hem
getroffen ; de poezie van haar wezen omgeurde hem ; heel
zijn oud hart hing aan dit Jong meisje, dat de hernel niet
vergund had aan zijne vaderlijke genegenheid — want enkel
twee zonen vvaren uit zijn huwelijk gesproten — en in deze
dichterlijke ontmoeting van twee zielen, ging de eene de
zoetheid van 't geloof, de vertroosting eener kinderlijke
vroornheid, den zegen vinden van berusting en hoop ; terwijl
de andere levenslang zou bewaren de geurige herinnering
eener lente-idylle vol reinheid en poezie.

III
Gevloek en getier ; gekakel van kijvende wijven ; dronken gestotter van leeg-loopers ; gebuider, geschreeuw, gejank,
alles wanluidend en tegenstekend : lawaai, stank en zomerzwoelte. Benauwd is de lucht in de kleine binnenkoer,
waarop zoo vele volkshuizen uitzien. Voor den bejaarden
zieken man word een stoel buiten gezet, want binnen, in
het woonplaatsken, is het nog meer benauwd, en hij, hij
haalt al met zooveel moeite zijnen asem.
Tegen gindschen hock hangt, in een houten kas, een
Lievrouwken. Banaal leelijk is het beeld, en toch brengt
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het nog alleen zijn noot van verhevenheid in dat slordig
midden, in die droeve werkelijkheid. De dag neigt. 't Is
Zaterdag, en in de verte hoort men de diepe tonen der
brommende klokken. Een dronkaard huilt een straatlied.
Maar over dit alles werpt de dalende zon haar stralend
gaud, haar tintelenden schijn. De avond brengt iets mede
van zijnen vrede, van zijne verzoening, van zijn liefdeboodschap. Vrouw en kinderen omringen den zieken man, kozen
hem, vertroosten hem, lenigen zijne ellende door deelneming en medelijden. Aan den hemel verschijnt de avondster.
0 schijn, ster der vertroostende liefde !
IV
Zij zat in de bloeiende weide, een beeld van schoonheid
en jeugd. Droomend liet zij hare blikken dwalen over de
haar omringende pracht. Uit bloem en blad steeg 't avondlied van krekels en gedierte ; de vorschen kwaakten hunne
eentonige vespers; trillend zond de nachtegaal zijn fulpen
noten in de lucht ; op den reinen hemel doezelden de fruitboomen hun blank gebloesem, hun maagdelijk wit ; in geheimzinnig rood scheen het verschiet gehuld. De schemering
daalde, verzachtend, plechtig, verheffend. — En zij zat daar,
zich lavend aan geur en harmonic, alle stralen, alle tonen
en kleuren inhalend in de luisterende ziel en haar hart verheffend tot den Oorsprong van alle zaligheid en leven...
V
Donker was de tempel, de statige zuilen rezen slanker
en hooger door de duisternis omfloersd, achter de gekleurde
ramen stierven de zonnestralen weg en voor 't gesloten
tabernakel brandde de godslamp met rooden gloed. Van 't
oksaal galrnden de tonen van den plechtigen orgelzang. Nu
de avonddienst uit was, kon de speler zich aan zijne fantazie
overlaten, in zwevende akkoorden zijn, gemoed uitstorten
of in de taal der klanken mijmeren en bidden. Mysterie
vulde het wijde kerkschip, zocht de beelden op in hun
duistere nissen of zoende de zielen met eindeloos-gevoel.
Vrij mag de ziel hare vlucht ten hooge nemen, als de scha-
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duwen dalen, als het aardsche zwijgt, als alle wanklank
wijkt voor harmonie en eeuwige beschouwing.
Statig is de avond op de zee, plechtig het avondlied der
wentelende sterren, — in den tempel onzes Heeren daalt de
schemering zalvend en verzoenend, openend voor de ziel
het eindelooze ruim van aanbidding en berusting.
VI
Gansch alleen zat ze daar het in den rouw gekleede
vrouwken. Door 't open venster zag men aan de kimme de
laatste zonnestralen wegsterven Ook de stralen des 'evens
waren voor haar lang, uitgedoofd. De eenige dochter had zij
zien kwijnen en sterven. Oud, arm, versleten, wend zij
alleen achtergelaten. Een vogeltje kweelt in gindsch gesloten
kooiken. Op den vensterdrempel bloeit eenzaam een rozelaar. 't Is Zaterdag en de klokken brommen hun geheimzinnig lied.— \Vat bromt gij daar,iuidende,lovende klokken?
Het lied van blijdschap en hoop, van herriizenis en aanbidding, van verwachting en vervulling? Het vrouwken luistert
zij verneemt de stem der zingende, zalvende hoop. Haar
oogen luiken, zij vouwt de handen. Dankbaar heft zich
haar hart tot den Maker van 't Heelal, tot den Schepper van
avond en morgen, tot den leniger der smarten en den
schenker van zaligheid en iiefde. Talmt, gaimende klokken, brengt aan de aarde het lied uit den hooge, het lied van
den verzoenenden avond, het lied van vrede en van hoop !
M. E.

BELPAIRE.

BIJ STILLEN NACHT

Nu dat de zon den weerschijn veler smarten
teer wegdroeg in haar bloeddoordropen kleed,
en onder rustgewelfden trans de harten
der droeven stillen van het daagsche leed,
zijn weelde mij die diepe sterrendreven,
waardoor mijn ziel in vrome eenzelvigheid
hoog uit mag spannen hare blanke reven,
blij badend in deze avondheerlijkheid.
Hoe stil, hoe schoon! Zooals in tempelwanden
bij consecratie, hangt de kalmte wijd
in 't zijig-zachte doomkleed neergespreid
op beekbespoelde weide en borne landen.
En roerloos tegen 't donker diepe staan
mysterievolle bosschen,
duistre duinen
van eene onzichtbre zee — en door hun kruinen
stijgt, schuchter pinkend, 't rose licht der maan.
Straaloogend rijst aldoor in klammen trans
'mar maagdlijk beeld. Onklare staven vloeien
door leliewitte wolken, en vergroeien
traag smeltend in het bevend kuisch geglans —
tot openstaande straten, of vervagen
in bontbevlokte wolkskens, spelend om
de reine nenufar, die teeder dragen
de blauwe rimpels van de hemelkom. —
Log-loom stijgt uit de luchtvallei naar boven
een vallensvaardge wolk, en baadt den kam
in 't licht dat afstroomt door haar diepe kloven,
een vlottend sneeuwgebergte — en vale vlam
borduurt de donkre flanken los geschoven
uit blauwdoorvloeid geboomte, waar 't refrein
van nauwgezongen smart- en passiestroven
der menschheid, neuriet nog in 't blaer-gedein,

BIJ STILLEN NACHT

Daar schuift ze stadig voor het tanend licht
wier stralen machtloos om haar boorden klampen,
of hangt ontplooid voor mijn verbaasd gezicht
't mysterie-tafereel van 't eerste kampen
der star, die eindlijk door den langen nacht
met triomfantelijke vonken vaarde,
en 't al doorsprietelend, de bange klacht
stil streelde van de barensvaardige aarde.
o eeuwge klaarheid, God ! 't moe-peinzend hoofd
doorgolven duistere gedachtenstroomen
om weten uwer Schoonheid ons beloofd,
en die, omneveld, de oogen steeds ontkomen,
toch onweerstaanbaar oog en harte trekt
door 't licht dat spranklend uit uw heerlijk Wezen,
als open rozen in den twin ontrezen
van 't menschenbrein, hoopvolle lachjes wekt
tot, bij den laatsten polsslag, onze krachten
aan Harden rukken 't rag der bijsterheid,
en wij, o ziel, mijn ziel, den langbetrachten
uitbortelenden gloed dier Majesteit
blij binnenhupplen, die ons zal doorzonnen
met al den luister van zijn heerlijkheid !...
Nu heeft het licht de duisternis verwonnen,
volmondig straalt de mane-zoetigheid.
En traagzaam drijft ze 'lijk eene avondzwaan,
de breede blauwe vlerken volbesprinkeld
met parelende starren, die verpinkeld
ontvailen hier en daar in 't deinend slaan
der véeren. Blauwte, al blauwte waar mijn oogen
nu keeren, dat zijn machtig-hooge bogen
wijd uitspant om den diepen wereldtuin,
en neerweegt op der boom en looverkruin.
Een rimpellooze stroom vol blanke tonen
ontwelt de kuische lippen van de maan,
hel tintlend om haar schoon hoofd hangen aan
de hemelkoepel vele gloriekronen.
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En door de goudbeglansde ruimte rijst
een stralenzegen op het altaar neder
der aarde, die met sluimerzangen teeder
en wierookblauv,ren mist den hemel prijst.
0 diepte !... Lieven, die met maagdenstatie
rondwandelt op den golfslag- van het licht,
dat heel uw wezen thans doorzont met gratie,
en voor uw oog een heerlijk vergezicht
van vrede ontsluit, mijn goede, die de slapen
omkranst met hemeirozen, uwen geest
aldoor verzadigt in de liefde-agapen
van 't eeuwig zonbeglansde hoogtijfeest
Zijn 't dan uwe oogen die me tegenlonken
in 't zuiver-zacht gestraal der starrenvonken?
en 't in-vroom wonder lied, dat in mijn hart
met zoete melodien de klacht der smart
hO6g bovenruischt,
maar, vreezend voor ontwijden,
nu mijn devoot geluk niet luide door
durft zingen — is 't een weerklank van de blijde
muziek, die bloemenzacht rijst uit uw choor?
Ik voel mijn ziel hoog boven 't menschlijk klein
door 't raam van Naar bouwvallig huis ontheven,
nu 't eindloos diepe op viugge vlerk doorzweven
en groot 'nen stond en heel gelukkig zijn.
En dage weer een dag van zeurig leven,
en kieme 't iced bij schuine zonneschreven...
hoe spreekt me toch met vrome teederheid
die maanbeglansde blauwe heerlijkheid !
J oz. DE VOGHT.
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(V ervolg)

V
We zijn vier maanden later. Juffrouw Merken zit in
haar gewonen fauteuil, in haar gewone houding, met de
handen gekruist, gedachteloos het venster uitkijkend, het
binnenpleintje op. Ontberingen hebben de ronde kin hoekig
gemaakt, slapelooze nachten de oogen dof en gezonken, het
gemis van een meid, ja zelfs van een werkvrouw, behalve
eenige uren 's Zaterdags, de zachte witte handen ruw en
grauwachtig. Zorgen deden in het zwaar aschblonde haar
grijze strepen verschijnen de kleeren, die de vrouw aan
heeft, zijn vol vlekken, afgedragen en smodderig, welke
qualiteiten de meubels ook hebben.
De bittere trek om den mond maakt plaats voor eea
uitdrukking van ontsteltenis, als de bel overgaat.
Met gespitst oor en strakken blik luistert ze.
Na eenige minuten wordt het schellen herhaald.
Le zucht, begint over het heele lichaam te beven, richt
zich langzaarn, moeitevol uit den zetel op en verlaat het
vertrek.
De bezoeker is Geert Janssen met den zoetsappigen
glimlach, de gluiperige oogen en de handen, die hij over
malkaar wrijft.
Een vreemdc gloed komt in de oogen der vrouw, een
koortsachtig blosje op de vale Wang.
« Brengt ge me nieuws ? » is de heftige vraag.
« De Commissaris van politie schrijft me, een beetje geduld te oefenen. Maar daar heb ik geen zin in. U wel?
schertst hij.
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Ze beeft van opgewondenheid.
« Gauw ! gauw ! haast u! ik word ziek van 't wachten. »
« Nu, ik heb goed nieuws. Een Parijzer huis wil mij
een detective aan de hand doen, die onfeilbaar slagen zal,
maar ... die duur is. »
Het koortskleurtje werd vervangen door doodsbleekheid. Ze rilde van het hoofd tot de voeten. Met angstig
groote oogen bleef ze hem eenige oogenblikken aanstaren.
Ze wreef met de hand over het voorhoofd en zei met
heesche stem, die ze te vergeefs poogde onbevangenheid te
geven :
« Uitgaven komen me nu slecht te pas, meneer Janssen,
maar als u het benoodigde voorschieten wil, ik heb nog goede
vorderingen te innen. »
De man keek haar vragend in de oogen en ze sloeg doze
kleurend neer. Hij was tevreden, hij had haar weer eens
vernederd, de vrouw die hem vroeger zoo minachtend voorbijging.
De onderdanige glimlach keerde terug en hij schertste :
« Ge moet dat maar niet aan de crediteuren zeggen ge
weet misschien niet dat het voor vervreemding zou Belden,
rekeningen te innen uit een faillieten. boedel. Daar kan gevangenisstraf uit volgen. »
« Rekeningen van vroeger zijn het eigenlijk niet, » stotterde ze, niet wetend hoe zich te redden. « Het is een neef... »
cc Ja, nu, juffrouw, ge hoeft mij geen rekenschap te geven, » kwam er brutaal uit, want die opdissching van leugens
interesseerde hem niet. « Het is maar zaak geld te geven,
als ge de meisjes wilt terugvinden, en zonder geld geen
speurder. »
Juffrouw Merken kromp ineen de zware vrouw van
vroeger dook thans weg in den grooten stoel.
« Kunt ge niet een beetje uitstel geven ? » smeekte ze
zoo deemoedig als ze het in haar leven nooit gedaan had.
« Zeker, juffrouw, » gaf de man met grooten mond toe,
« maar die mannen daarginds doen niets zonder tientjes gezien te hebben. Ik kan het heusch niet helpen, aan mij ligt
het niet. »
Eensklaps verhelderde juffrouw Merken's gelaat. Zestond op, ging naar een werkmandje en kwam terug met de-

IJDELHEIDS E1NDE

463

dikke gouden ketting, die ze droeg den eersten keer dat wij
haar gezien hebben.
« In vredesnaam dan ! Verkoop dan maar die gouden
ketting voor me. Wat is ze u waard? »
« Hin ! » Hij woog ze minachtend op zijn hand, « Vijftig
gulden zal heel veel zijn. »
De vrouw schrok.
Vijftig gulden ! Ze heeft er twee honderd vijftig gekost, » vormde de weerspannige mond.
« ja, maar als ge koopt ! Tusschen koopen en verkoopen
ligt een groot verschil, juffrouw, zeg ik altijd aan mijn
vrouw, en ook dal] de menschen die bij mij komen met hun
panden. Daar hebt ge een broek, zeg ik, tien gulden heeft
ze gekost, zegt ge, tweemaal gedragen, vertelt ge me... »
« Maar goud is jets anders, dat verslijt niet, » angstigde
juffrouw Merken.
« Dat zegt ge vvel, maar zoo heel veel verschil maakt
dat niet. Ge weet toch dat ik uw vriend zijn -wil... »
De vrouw rilde, die beruchte man en zij
vrienden !...
« En een jood, dat weet ge wel, ben ik niet... »
juffi-ouw Merken, doodop van ellende, knikte zwakjes.
De man ziet in dat hij het te lang maakt en besluit :
« Nu dan, een vriend wil ik zijn, vijftig gulden geef ik
voor de ketting, het is tien te veel. »
4 Als bet niet nicer zijn kan, » mompelde de vrouw,
« in vredesnaam. Dan zullen we zeggen : vijf-en-twintig
voor dien man uit Parijs, en vijf-en-twintig voor mij.
« Maar, mijn lieve juffrouw, dat gaat niet ! Vijftig gulden
zelfs is niets voor zoo'n vent. Ge moet niet denken, dat het
gaat in Parijs zooals in Smolde, waar een man u voor twee
gulden de heele stad afloopt. 1k wou het, hoor. »
De vrouw boog bet hoofd, nog een paar gulden had ze
in huis...
Daar kwam het visioen barer meisjes, van de bruine
Helene, nukkig en brutaal, maar die bijwijlen een hartelijken
zoen voor haar had, van de roze Bertha met de gulden krulletjes, die als een aureool vormden rondom haar Madonnagezichtje. En ze hunkerde naar het zien van een regel schrift
van haar.
Langzaam gingen haar vingers naar het laatste stuk
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pronkmetaal en ze lieten de ketting vallen in de klauwerige
hand van Geert Janssen.
Weer werd er gescheld.
De grijpvingers sloten zich haastig over de gouden
schakels en doken in den diepen jaszak. Hij stond snel op
« Vanavond gaat het geld naar den detective, juffrouw,
en zoo gauw ik tijding heb, krijgt gij ze. »
« Ik hoop dat ge ditmaal slagen moogt, meneer Janssen, » zuchtte de vrouw naar de deur sloffend, gevolgd door
den buigenden en glimlachenden bezoeker.
« Zeker, zeker, juffrouw, ditmaal moeten we ze vinden.
De deur ging open, juffrouw Vis stond er voor.
Ze keek vernietigend neer op Geert Janssen, die, diep
groetend, aalachtig voorbijsloop.
« Bertha! Bertha! hoe kunt ge u met zoo iemand afg-even? » verzuchtte ze, terwiil ze juffrouw Merken voorging
naar de huiskamer.
Bertha, ontzenuwd door de toenemende ellende der
drie laatste maanden, kon zich niet meer goed houden. Ze
brak los. Gesnik en geschok schudde haar heele lichaam.
« Ik wil mijn meisjes terug hebben, ik wil mijn kinderen ! Ik word krankzinnig als ze niet terugkomen. »
Juffrouw Vis trok haar zacht in een fauteuil.
« Kom, Bertha, laat u niet zoo terneerslaan. Ge zult ze
vinden, beste, maar niet, vrees ik, door middel van dien
afzetter Janssen... »
« Hoe dare ! » onderbrak de vrouw heftig, tevens hoopvol haar buurvrouw ondervragend met de oogen.
« Ze zullen van zelve terugkomen, als de nood aan den
man is, » zei juffrouw Vis, eigenlijk niet wetend wat to
antwoorden.
« Als de nood aan den man is ! » lachte de vrouw wild,
er aan denkend dat de meisjes het niet zoo arm konden
hebben als zij.
Haar oude trots, die haar een oogenblik losgelaten had,
keerde weer. « Ze zullen geen nood lijden, Bertha en
Helene. Die knappe meisjes zullen gemakkelijk genoeg een
goede betrekking vinden, » zei ze trotsch.
« Dat is waar, Bertha, » gaf de vredelievende juffrouw
Vis toe. « Maar als ik u was zou ik geen uitgaven doen... »
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« Nu, zoo erg zijn een vijftig gulden niet, » onderbrak
juffrouw Merken, het slorderig gekapt hoofd ijdel in de
hoogte stekend.
ac Ja, Bertha, ge weet zelve het best wat ge u veroorloven kunt, » hernam de scherpziende juffrouw Vis vol
medelijden voor de grootdoende arme. « Maar om van jets
anders te spreken, morgen, weet ge, » haperde ze, « wordt
het huis verkocht... »
« Ja, » vinnigde juffrouw Merken, evmwel verschietend
van kleur.
« En nu zou het mij plezier doen als mijn man het
kocht... »
De oogen der vrouw werden woest, toorn deed haar
verbleeken, ze sprong op in haar stoel :
« Zoo, wilt gij mijn huis! » kreet ze, « wilt gij in die
kamers won en, die ik verlaten moet, omdat ik te goedgeefsch
was voor eon schurk van een man Wilt gij daar uw vischwinkel in zetten ? En dat komt ge me met uw schijnheilig
gezicht vertellen !... Gij zijt vrienden, ha! ha! ha ! »
juffrouw Vis bibberde van schrik bij dien uitval en
vloog overeind.
« Maar, Bertha, Bertha, ge oordeelt mis! Ja zelfs niet
voor ons zou het huis zijn, maar voor Keetje die trouwt,
ge weet... »
Dat was olie op het vuur. Dat herinnerde aan de
vreugde die de ouders Vis aan hun oudste dochter beleefden.
« Zoo, het huis is misschien niet mooi genoeg voor
Kees en Door Vis! Voor jongelui gaat het eventjes. Gij zijt
vrienden, ha ! ha! ha ! mooie vrienden ! Van menschen
zooals gij, moet men zoo iets verwachten! »
De verblufte, verschrikte juffrouw Vis was in den gang.
« En ik die net zoo'n goed idee had, » mompelde ze,
terwiil ze beteuterd, met haastige stappen maakte buiten
het bereik der woedende vrouw te komen.
Jan Broers kwam dien avond ook « even aanloopen »,
zei hij tot zijn schoonvader in spe, die met het ronde, glanzende gezicht niet zoo vroolijk en met de vette handen niet
zoo vlug als anders de burgerdienstmeisjes en werkliedenvrouwen, en kinderen hielp aan kaas, boter, stroop, vijgen,
haringen en gedroogde bokkingen.
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Hij ging naar de huiskamer en bleef er zoowat twee
uur zacht praten met juffrouw Vis en Keetje, welke laatste
hem eerst thee voorzette, toen gebakken appelen en daarop
gebraden kastanjes.
De jonge man maakte gebaren als om een betoog klem
bij te zetten, Keetje luisterde met schitterende oogen, nu en
dan een woordje tusschenvoegend, en moeder Vis mismoedig schudde afwerend het hoofd of trok weifelend de
schouders op.
Bij het weggaan schudde Jan niet zoo hartelijk als
anders de hand van den vischkoopman en Keetje pruilde
bij het avondeten.
Den volgenden avond ging Kees Vis tegen zijn gewoonte uit en viel om negen uur de huiskamer in, waar
Broers weer zat te keuvelen met Keetje en dezer jongere
zuster, met de woorden :
tc Daar hebt ge het nu ! ik heb het moeten koopen. »
« Wat ? wat ? » zei verwonderd Broers, die op het punt
was geweest Keetje in den arm te knijpen.
« Hebt ge wat gekocht, vader ? Een groote bezending
haring? » klonk de zilverheldere stem van het opgeruimde
Keetje.
« Konfijtedalen, vader? » vroeg het snoeplustige Doortje,
met schitterende oogen.
« Gij, dommerikken », bromde Kees, losmakend de
groote bouffante, die tweemaal rond zijn hals geslagen was
en den neus bijna bedekte. « Ik heb iets veel grooters
gekocht, jets wat me in de pampieren komt, en wat ik
eigenlijk niet had moeten koopen, maar.... »
« Het huis van hiernaast! » juichte Keetje in de handen
klappend.
Broers keek lachend en vragend en ongeloovig den
ouden man aan.
Deze knoopte met veel beweging zijn overjas los, trok
ze uit, kuchte en knorde, niemand aankijkend, aldoor rnaar
bezig met jas, hoed, bouffante en handschoenen :
« Wat wilde ik er aan doen, het ging voor niets. »
« Moeder ! moeder ! vader heeft het huis gekocht m,
riep Keetje uit alle macht in de deur.
« Dacht ik het niet? » onderbrak Jan van zijnen kant.
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u Dacht ik het niet, » zei Vis, wiens vet spreekorgaan
ook vette geluiden voortbracht, zijn best doende om jongensachtig Broers na te piepen. « Meneer de aiweter. Gij dacht
het, maar ik niet. En ik zeg : het is een schande » hij sloeg
met de dikke hand op de tafel, « dat de menschen een vrouw,
die om zoo te zeggen weduwe is, nog benadeelen door te
probeeren haar mooi huis voor een prikje te koopen. »
Keetje legde haar arm om zijn hals.
« Kom, vadertje, kom », suste ze. « Van avond zijn we
allemaal blij en vooral Jan en ik want het huis is toch
voor ons, is 't niet ? » zoende ze.
Kees gaf een klinkenden zoen terug op de roode, frissche Wang.
« Voor Wien anders ? » vroeg hij, zijn groote oogen
openspalkend van verwondering over die vraag, maar een
voorwaarde. »
« Alles wat ge wilt, vadertje.
« Ik beloof hetzelfde aan het puikje der schoonvaders, »
riep Broers, die zijn aanstaanden schoonbroer Dorusje van
plezier op den rug sloeg, bij de ooren trok, in den news kneep
en meer dergelijke vreugde- en teederheidsbewijzen gaf.
« Dat gij twee kamers afstaat, waarvoor ik een aparten
opgang maken zal, voor juffrouw Merken. »
Jan Broers z'n voorhoofd betrok, maar Keetje guide
dadelijk :
« Zeker, Vader, best. Dat is aardig van u, dat gij zoo
aan dat arme mensch denkt. En koffie en rijst krijgt ze
zooveel als ze noodig heeft alle weken uit mijn Winkel. »
« Ge zijt mijn liefste, beste Keetje », blijde Kees Vis
ontroerd. « Ziet ge, ook om die vrouw in het huis te laten,
waar ze het geluk heeft gekend van echtgenoote.... »
« ja, vader, ja », beaamde Keetje, zich eenskiaps zeer
weekhartig voelend.
a .... en moeder.... »
« Zeker, Kees, dat zegt ge daar goed », onderbrak op
haar beurt juffrouw Vis, die al een minuut in de deur stond.
«
te zijn. Waar ze haar intrede gedaan heeft als
jonge vrouw.... a
Voor Keetje's oog rees op een visioen, dat haar vuurrood deed worden van vreugd.

468

IJDELHEIDS EINDE

• .... en waar ze zich, zooniet altijd, dan toch jaren
omringd heeft gevoeld van de liefde van man en kinderen
om haar te laten waar de echo van haar vroeger geluk nog
zweeft in de lucht, daarom heb ik het huis gekocht. »
« Dat hebt ge goed gedaan, Kees. 1k zou voor die daa'd
nog meer van u houden, indien ik meer van u houden kon »,
zei de gevoelige juffrouw Vis. « En hebt ge er veel voor
gegeven ? » liet de practische juffrouw Vis volgen.
« Hm ! » liet de vischkoopman hooren, zich aan het oor
krabbend. « Weinig juist niet. Kon ik dan profiteeren van
den ongelukkigen toestand van die vrouw, die niet weet
partij te trekken van haar bezit. Ik heb.... hm ! .... nu ja,
op twaalf duizend vier honderd gulden zal het komen. »
« Lieve hemel! » schrikte juffrouw V is met starende oogen
en opgeheven handen. « Tien duizend was goed betaald...»
Jan Broers had, een en al onthutsing, het jonger familielid losgelaten, was opgesprongen en stond daar, met de
handen in de broekzakken, de beenen wijd van malkaar,
zijn schoonvader in spe sprakeloos aan te gapen en of te
wachten de woorden die komen zouden.
Het gezicht van Kees Vis was tamelijk beteuterd en
verlegen.
« Nu ja, nu ja, » was het antwoord dat zijn wederhelft
kreeg.
« Maarrrr, Keessss, waren er dan zooveel lief hebbers ? »
De vischkoopman zijn verlegenheid verminderde niet,
integendeel, nog haperender als zoo eerst kwam er uit :
« Nu, niet veel.... Nu, » barstte hij los, « het voorlaatste bod was negen duizend, maar daar het tusschen
zuster en broer twaalf duizend waard is, heb ik toen gezegd,
elf duizend en daarmee was de zaak uit. Onze Lieve Heer
heeft ons gezegend.... »
Juffrouw Vis knikte peinzend instemming en dank.
« Hij zal ons zijn zegen niet onttrekken voor een vrijgevigheid tegenover een arme...
Juffrouw Vis knikte herhaalde malen.
a Juffrouw Merken krijgt zoodoende misschien nog wat
uit den faillieten boedel... D
Jan Broers schudde ontkennend met het hoofd en
aalde onverschillig de schouders op.
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a En gij, kinderen, veel plezier en geluk in het nieuwe
huis ! » wenschte hij, de jongelui beide handen toestekend.
« Spoedig de bruiloft! »
« Zeker, vader, zeker, » meenden de verloofden, op hem
aanvliegend, Jan hem de hand schuddend dat ze pijn deed,
en Keetje den ouden man zoenend dat het klapte.
De andere kinderen riepen « hoera! » of kraaiden van
plezier, hetzij ze deelden in Keetje's vreugdevolle toekomstplannen, hetzij het tooverwoord bruiloft met zijn visioen
van mooie japonnen, mooie dames en heeren, rollende rijtuigen, stoomende pudding, versche gebakjes en fonkelende
wijnen in glinsterende glazen hen luidruchtig prettigde.
« En nu, kinderen. » vervolgde Kees, zich zachtjes losmakend uit Keetje's omhelzing, « moet die arme juffrouw
Merken getroost worden met het goed nieuws. Wat dunkt u,
moeder, als gij dat deedt? Cie kunt dat zoo aardig. »
J uffrouw Vis keek zuinig, ze dacht aan den afloop van
het zoo goed gemeende bezoek van den vorigen dag en
zuchtte.
« Daar is Piet ! » liet Dorusje klinken, « hoera ! »
De jonge spoorbeambte, die niet meer zoo blozend en
vroolijk was, als den eersten keer dat we met hem Dennis
maakten, trail inderdaad binnen en liet de oogen vragend
en verwonderd gaan over de aanwezigen.
Allen begonnen tegelijk te babbelen, maar moeder Vis
bracht orde in het opgewonden troepje,en naargelang nu Piet
vernam wat er aan de hand was, werd zijn voorhoofd minder
betrokken, kwam er een blijde glans in zijn blauw oog.
Bij het hooren van den voorslag- aan zijn moeder gedaan, verklaarde hij zich bereid naar juffrouw Merken te
gaan.
Kees Vis keek wantrouwend maar prevelend : « Hij zal
wel wijzer geworden zijn, » knikte hij goedkeurend, en Piet
verliet met lichten tred en vreugdevol gelaat het huis.
VI
« Bertha, een brief uit Holland voor u, » riep opgewonden Helene Merken, een café komende binnenloopen
in een Bier Parijsche straten, die met haar zeven-verdie-
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pingen-hooge huizen geen zonnestraaltje binnenlaten in de
winkels en cafés gelijkvloers, en in de kamers van entresol
en eerste verdieping, waar lucht en licht steeds verre blijven,
en die hun stempel drukken op armbloedige wezens, tusschen die kille muren levend of er naar adem snakkend, als
de naar beneden komende zomerhitte er loodzwaar hangt
en blijft hang-en.
Het café Merken had het vuile en armzalige over zich
der soortgelijke vijfde-rangs-inrichtingen van de wereldstad,
en liet den voorbijganger, bij het opengaan der deur, een
allegaartjeslucht van jenever, vervalschten wijn, uien en
misselijk eten in het gezicht waaien.
De zuster, die met den brief zwaaide, en de zuster
achter de stoffige, smodderige schenkbank,die met verschrikt
gelaat de hand uitstak naar het schrijven, hadden beide den
uit Smolde meegebrachten frisschen blos verloren en ook
het ruime en flinke der buitenlui-bewegingen, evenals de
bekoorlijkheid van het meer eenvoudig kapsel. In den fletsen, norschen man, met de fletse oogen, den rooden neus
en vadsige bewegingen, die naast de glazenspoelende Bertha
op een stoel luierde, de beenen ver uitstekend, en die een
afgedragen kellnerspakje droeg, zou een Smoldenaar niet
den eleganten dandy Merken herkend hebben.
« Uit Smolde ! n verbeterde Helene den poststempel
ontcijferend, terwijl zij zich naar haar zuster spoedde.
« Uit Smolde? » herhaalde de vader verbaasd en grijpend
naar den brief.
Maar zijn oudste dochter was hem voor. De zoetelijke,
madonna-gezichtige Bertha ontpopte zich langzamerhand
in een brutale feeks, die met schelle stem, hardhandig over
haar vader den baas speelde.
u Floort ge niet dat Helene zegt dat hij voor mid is ?
klonk het terechtwijzend.
De man bromde iets, draaide zich om en schonk zich
een boordevol gias vervalschte absinthe in. Hij bracht het
met bevende hand aan den mond, goot de helft van het
vocht de keel in, en zette het toen op de schenkbank, van
terzijde het lezend meisje beglurend.
Hij zag ze beurtelings rood en bleek worden en glimlachen.
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« Hier in huis moet er geen konkelarij met Smolde
zijn, » morde hij half berispend, half vreesachtig.
« Wie heeft er konkelarij met Smolde? » smaalde Bertha
terug. « Ik niet. En als het zoo was, ik ben oud en wijs
genoeg om te weten wat me te doen staat. o
Helene had tot dusver zwijgend iedere beweging van
haar zuster gevolgd. Maar het heftig op en neer gaan van
haar boezem en een zenuwachtige trilling om haar mond
spraken van gernoedsbeweging.
vroeg ze schuchter
« Is het van mama, Bertha? »
Merken sprong driftig op.
« Wat mama! » hij spuwde op den grond, sloeg met de
hand op de schenkbank en het jeneverglaasje om, dat met
een harden sneak in twee stukken vloog.
Helene sprong verschrikt achteruit.
cc Loop naar den d... met uw mama ! Dat is nu de derde
maal, dat ge haar noernt. Als ge het een vierde keer doer
sia ik u om do oo gen. »
« Dat zult ge wel laten! bedreigde Bertha halfluid.
Ge zijt uit vrijen wil meegegaan, en eens gedaan blijft
gedaan. Ik wil geen gezeur over vroeger. Met vroeger hebt
ge afgedaan, onthoud dat. »
« Ik zou inaar niet zoo'n drukte taken, » ruwde Bertha,
« het sop is de kool niet waard. TvVil Helene het nogmaals
over daarginder hebben, wel, hove Hemel! laat haar dat
plezier. Ze zal er gauw genoeg van hebben. En terug verla.ngen zal ze niet naar dien armen boel, die failliet is... »
« Failliet ? » vroeg getroffen Merken, wien dat woord
het heele gedoe, de zaak, het huis, de kennissen, de jaren
leven en werken daarginder voor oogen plaatste.
« Nu, wat was anders te verwachten ? hernam de
oudste minachtend de lippen krullend. « En het huis is
verkocht en gekocht door Vis.... »
De belang-stelling voor wat met zijn verleden samenhing was verdwenen, de koop van zijn betrekkelijk rijk huis
door den gesmaden vischkoopman vond hij grappig.
« Dacht ik het niet, die slimme vos, » lachte hij. « Ja,
die hebben duiten.... »
Bertha's oog flikkerde begeerigheid. Geld, daar kon
men japonnen, pretjes, plezier, een lekker leven voor koopen.
cc
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« .... voor twaalf duizend gulden, » vervolgde ze.
Merken deed een sprong.
« Twaalf duizend gulden I ! ! Verbazend ! Het heeft er
mij tien duizend gekost. Nu de oude daarginder doet goede
zaken. Het is een slimme heks. Als alles zoo betaald is
geworden, houdt ze nog over uit de failliet. Als ge haar eens
schreeft om een bankje van duizend? » schertste hij.
Bertha trok de schouders op.
« Ze moet niets overgehouden hebben, want ze woont
op een kamer en gaat uit naaien bij de menschen, » kwam
er onverschillig.
« Nu, niet vorstelijk, » meende de man luchtig. « Maar
ge kunt nooit weten, het was altijd een bijdehandje , in een
ommezien legde ze wie ze wilde in de luren. Het zou me
niets verwonderen als ze die geleerde heeren bij den neus
had genomen en een goed gevulde portemonnaie bij zich
had, Coen ze als de verdrukte onschuld het huis uittrok. »
Helene's oogen schoten vuur.
« Foei, papa ! » siste ze als een katje.
« Daar hebt ge mamzel-prix-de-vertu, » schamperde de
man. « Eerst loopt ze in een verrukking weg van haar zeurkousige moeder, en dan wordt ze zedenpreekster van haar
vader. Ge zijt een almachtig goede huichelaarster.... Maar
Bertha, » tot het oudste meisje, « wie schrijft u dat allemaal ? D
« Piet Vis, » glimlachte ze vergenoegd.
« Wel, heb ik van me leven, uw oude bewonderaar !
God weet wat voor moeite die heeft gehad om uw adres te
vinden. Misschien wil hij u wel trouwen. »
Hij keek onderzoekend naar zijn dochter.
Het meisje schaterde een gedwongen schaterlach.
« 0 ja ! Hij is stationchef geworden in Mieldert en
beschrijft met kleur en geur al de heerlijkheid van eeti
stationchefsvrouwleven daar. Klimop en dahlia's, rozen en
vergeet-mij-nietjes, jasmijn en tortelduiven ! Het is om te
proesten, hebt ge ooit zoo een kwibus I ?... »
Het meisje begon weer gemaakt te schaterlachen, en
haar vader lachte laid en ruw, dat de glazen rammelden.
« Ik mag Piet wel lijden, » verdedigde bits Helene, die
hoe langer hoe meer gewetenskwelling had over haar misstep. « Het is een doorgoede en doorbrave jongen. »
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o 1k had nooit gedacht dat ge braafheid bewonderde, »
schimpte de vader. « Ge wordt hoe langer hoe vermakelijker
met uw kuren van deugdzaamheid. »
Helene begon haar vader afschuwelijk te vinden. Zijn
schimp riep alle spijt wakker. Ze voelde zich diep, diep
o,agelukkig. 0 die goede, lieve Smolder tijd, toen ze niet
geplaagd werd door wroeging!
Ze brak los in hartstochtelijk geween.
« 1k wilde dat ik ook good en braaf was, » snikte ze.
« Kom, hood nu maar op met onzin uit te slaan, »
gemelijkte de vader. « Neen, dan is uw zuster een andere
flinke meid. Die trouwt nog met een baron. »
Bertha spiegelde het ijdel kopje in den grooten, vochtgevlekten rococospiegel en giimlachte haar beeld toe.
« Helene, » schertste ze gunstbewijzend, « trouw gii
met Piet Vis en wordt stationchefs-vrouw. Dan houdt ge
kippen en plant ge zuurkool en zaait ge rozen, meisje, en... »
Merken lachte luid, lachte dat hij schudde.
Bertha hield onthutst op.
« Wat hebt ge? Of is het zoo belachelijk,Piet en Helene?»
wordt
« Neen, neen, maar zuur zuurkool wordt
niet geplant en ro
rozen
»
« Nu dat is wel de moeite waard om drukte over te
waken, » meende Bertha verstoord.
« Piet Vis zou mij niet willen, een meisje dat wegloopt
van haar mama, » weende Helene het mooie, bruine hoofd
in de handen verbergend.
Vader en oudste dochter spotlachten,alhoewel de laatste
verbleekte bij dit indirect verwijt.
« Ik weet een beteren voor u, Helene, » plaagde de
eerste. « Niet zoo'n dikhuidige slung-el, neen, maar weet-ge
die clique politieagent met het zwart kneveltje, wien ge de
vorige week een cognacje ingeschonken hebt, toen Bertha
»
de stad in was, en die zoolang met u gepraat heeft, en
De deur ging open. Eduard Chene trad binnen. Helene
kleurde en haar vader mompelde jets van den duivel en z'n
staart.
Bertha Merken haastte zich voor den binnenkomende,
die slechts kort groette, een cognacglaasje te vullen, wat
Merken, dienstklaar, hem bracht.
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Na vluchtig rondgekeken te hebben had de agent plaats
genomen aan een hoektafeltje, een kraut opgenomen en er
zich schijnbaar in verdiept.
Aan het buffet gingen, toen het scheen dat Chene Been
acht sloeg op zijn omgeving, vader en dochters door met
fluisteren over het schrijven, welks inhoud vol hartelijke
liefdesbetuigingen Bertha, zonder de minste kieschheid, aan
de ruwe spotternijen haars vaders overleverde, zoodat
Helene meer dan eens een gevoel van walging voelde opkomen en haar de kamer met de voor een stuk brood naaisterende moeder aantrekkelijk scheen.
Eduard Cherie scheen een Lang zitje te plannen, want
na een half uur gedaan te hebben over zijn cognacje, vroeg
hij een tweede.
Dit bracht hem Helene, daar Bertha en Merken, dat
zitten blijven van den klant vervelend vindend, de eerste
aan haar bezigheden gegaan was naar de zesde verdieping,
waar ze twee slaapkamertjes hadden, en de vader, volgens
zijn gewoonte, een verfrisschend luchtje was gaan scheppen
en een absinthe gaan nernen in een ander, eveneens bedompt
café van minder allooi.
Teen het jong meisje met het bestelde kwam, keek
Chene vriendelijk op.
Ze dacht aan de schertsende woorden van haar vader
en bloosde.
« Hoort ge niets meer van daarginder ? » vroeg hij
goedmoedig; den vorigen keer reeds had hij haar ongemerkt
doen vertellen, dat ze uit Smolde was.
Ze kleurde nog dieper en wilde neon zeggen, maar de
ondervrager keek haar zoo flunk in de oogen, dat ze niet
durfde liegen, hoe weinig streng ze ook over een onwaar
heid dacht.
« Een enkelen keer, » kwam er aarzelend over haar
lippen.
« Wie hebt ge daarginds nog ? » vroeg hij schijnbaar
onverschilli g.
Het scheen of hij raadde, dat ze zeggen wilde : een
kennis van haar zuster want hij keek haar zoo doordringend
aan dat het meisje van haar stuk raakte, geen omdraai vond
en fluisterend uitflapte : « Mijn moeder. »
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Toen het woord er uit was, schrok ze en trok zich
schuw terug achter de schenkbank.
« Een goed begin, » meende Chene bij zichzelven.
« Het vogeltje is een beetje geschrokken, maar we zullen
zien het tarn te maken en langzamerhand krijg ik het
misschien nog terug naar de verlaten vrouw ginds. Maar
de hernel beware mijn Smolder-vriend er voor, het jawoord
te krijgen van de andere, want die begint er echt helleveegachtig nit te zien...
Verder kwam Chene dien dag niet met Helene ze
hield zich hardnekkig en gesioten achter de g esschen en
glazen.
Ook haar ft au revoir op , zijn groet kion1 afgemeten
maar nauwelijks had hij de deur dicht p.,-etrokken of ze
viug naar het raarn en keek hem zoo fang mogelijk na.
Vi

Onderwiji vader en dochters Piet Vis z'n brief bespraken
of liever het nieuws dat hij bevatte, en Merken en Bertha
zich vroolijk rnaakten over de bewijzen en betuigingen van
liefde daarin, liep de schrijver heen en weer in het stationsbureau van Mieldert.
Hij was twee jaar verouderd in de zes maanden, dat
Bertha Merken weg was. Zijn chefs, niet opmerkend het
pijnlijke van zijn nadenkend optreden, maar wel het meer
ernstige en bezadigde in zijn bonding, achtten hem geschikt
voor stationchef en stelden hem aan als zoodanig in het lief
gelegen Mieldert met de coquette chefswoning. « En nu een
vrouw gezocht ! » had zijn vaderlijk overste geschertst.
Piet had gekleurd en een door den spreker onopgemerkte
traan was opgeweld in zijn eerst biij oog. « Nu moogt ge
aan trouwen denken, Piet, nu ge zoo 'n rnooie woning
hebt, » had de oude Vis gezegd en Piet, aan wien de jeugd,
bij het huiswaarts keeren, de hoop had teruggezonden,
herleefde, want naar zoo'n lief nestje zou Bertha misschien
wel dadelijk komen. « Mooi, niet waar ? » vroeg hij angstig
blij. « Jongen, een villa-bovenwoning. Nu, uitgekeken naar
een lief, verstandig vrouwtje, want bij een huis hoort een
vrouw. »
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Het woord verstandig deed Piet sip kijken, maar....
moed gehouden, « vogue la galere ! » Als Bertha maar wil,
dan is alles in orde. Moeder zal wel toegeven en na moeder
volgt vader.
Het was of ook de gebeurtenissen Piet op Bertha wezen,
want eenige dagen later kwam een brief van Eduard Chenó
met het adres van het meisje. Drie lange dagen had Piet
geloopen met den brief gesteld in zijn hoofd, gedurig er aan
te verbeteren vindend, hetzij aan wat Bertha zou overhalen,
hetzij aan wat haar overtuigen moest van zijn innige liefde.
Hij moest goed zeggen, meende hij, hoe betrekkelijk ruim
het salaris was, en hoe prettig de woning, niet denkend
welk treurig idee hij zoodoende gaf van het meisje. Eindelijk
kwam de brief met bevende vingeren tot stand, en nu
wachtte Piet op het antwoord, alhoewel het schrijven nauwelijks was verzonden.
Dat wachten !... De jonge man vermagerde er onder.
Vroeger was hij zoo vroolijk en opgeruimd en gelijkmoedig,
en nu was hij stil, in zichzelven gekeerd, zenuwachtig.
En niemand tot vertrouweling van zijn wenschen,
hoopvolle verwachtingen en moedelooze buien! Zonder het
zich te bekennen, was hij verlegen over zijn liefde voor
Bertha Merken. Zelfs de Parijzer-politieagent had hem doen
blozen voor haar. Iedereen wierp het meisje met steenen,
als ze ter sprake kwam maar hoe hij zich ook diets maakte
dat ze lof en niet blaam verdiende voor het meegaan met
haar vader opkomen voor de vrouw die hij beminde,
waagde hij niet. Hij kleurde, boog beschaamd het hoofd en
trok zich terug als iemand begon over Bertha Merken.
Gejaagd, met opeeng-eperste lippen en gefronst voorhoofd liep hij heden op en neer in het enge vertrek overvuld
met dienstmeubelen, waarop dienstpapieren.
« Dezen morgen heeft ze hem kunnen hebben, » mom pelde hij, « en morgen vroeg kan ik antwoord hebben als ze
dadelijk wil schrijven. En schrijft ze dadelijk, dan is het
ook ja... Wat zou dat heerlijk zijn! Ik ga haar halen en
vraag tante Pauline haar te logeeren te verzoeken tot we
trouwen... Heed Heer! dan ga ik haar Om den anderen dag
bezoeken en maken we samen ons huis in orde. Prachtig !
prachtig! » Hij glimlachte vreugdevol, zijn strakke trekken
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ontspanden zich en overtogen zich met een blosje van
geluk.
« Zoo, Piet, wat ziet ge er goed uit, man! » klonk een
frissche stem.« Heeft Mieldert u in drie dagen al opgeknapt?
Heerlijk, oude jongen, ge lijkt een pioenroos. »
Het was Jan Broers, wiens lokkig hoofd het heel loketje
vulde van zijn aanstaanden zwager. « Maar wat een dr...
klein kantoortje hebt ge hier. Dan ziet er het mijne beter
uit, hoor ! in de vroegere huizinge van de grrroote Merkens.
J ongens, jongens, wat zullen we daar schitterend wonen !
Maar wacht, ik kom in uw cel. Zet maar alvast twee stoelen
klaar, » hij knikte tot een glimlachend jong meisje naast
hem. « Twee hoort ge ! »
De nieuwe chef had niet aangenaam verrast gekeken bij
de eerste woorden, die hij herkende als komend van Keetje's
bruidegom want deze herinnerde aan thuis en al zijn betrekkingen, met wie « trouwen met Bertha » breken was. Wat
volgde aan gebabbel van Jan was niet geschikt om hem
prettiger te stemmen, en het was geen gastvrij gelaat dat
Broers verwelkomde. Maar op het ontdekken van het lief
gelaat der zachte Marietje Broers, kijkend over den schouder
haars broers, glimlachte hij hartelijk.
We zijn een half uurtje omgegaan. om hier den trein te
nemen, Piet, » begroette ze haar ouden speelkameraad, hem
de goed gevormde, maar door a.anpakken ook goed ontwikkelde, hand reikend, « en kennis te rnaken met uw nieuw
verblijf. Wat woont ge bier mooi, Piet, » ze keek opgetogen
rond, « zoo'n lief station is er op de heele lijn niet.
Piet's gelaat glom.
« Vindt ge 't?... Ja, ik vind het ook niet kwaad. En vijf,
neen zes vertrekken heb ik boven, twee kamers met marmeren schoorsteenmantels, een suite met balkon en tusschen
beide een groote deur, prachtige slaapkamer, snoeperig
keukentje, kortom wat ge maar verlangen kunt. Ge moet
eens komen als ik tijd heb om het te laten zien...
« Willen we een trein overblijven, Jan? » vroeg Marietje,
haar mooie, groote oogen schuchter-verzoekend tot haar
broer oprichtend.
« Zijt ge mal ! » lachte deze. (c En Keetje die me wacht
om half zes. Wat krijgt ge nu in uw hoofd ? En bij tante
hadt ge zoo'n haast om weg te komen!...»
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Marietje bloosde en zuchtte toen.
Piet dacht slechts aan de woning en zaagde door :
« Ja het is lief hier, hoor! En alles kunt ge krijgen in
Mieldert, kruidenierswaren... »
« Nu, die hoop ik u te verkoopen, » onderbrak Broers.
« 0 natuurlijk, natuurlijk, » haastte Piet, die evenwel
dacht dat, als hij eens met Bertha zou getrouwd zijn, Jan
noch Keetje, in alle geval in den eersten tijd, niet druk bij
hem zouden komen; « dat was maar bij manier van spreken,
em aan te toonen wat een gemakkelijk dorp Mieldert is,
heelemaal niet afgelegen uit de wereld. »
« Neen, Piet, » bracht nu Marietje druk bij, « dat zag
ik dadelijk. Ik vind het een eenige plaats voor een klein
plaatsje, en het stationnetje ... »
« Station, » verbeterde Piet, een hooge borst zettend..
Het meisje werd rood van verlegenheid.
« Zeker station, me dunkt dat het zelfs betrekkelijk belangrijk is. Ik zei maar stationnetje ... »
Piet fronste de wenkbrauwen.
« ... omdat het er zoo knusjes, zoo dottig uitziet met
dat klimop en die wilde wingerd... »
« En duiventil, » vergrootte Piet, « en koepel, en hondenhok, en turf hok. 3
« Lieve Hemel, hebt ge dat allemaal! » verbaasde zich
Marietje, de handen ineenslaand van bewondering.
u En rozen, stamrozen, struikrozen, roode, witte, gele,
welke ge maar denken kunt, en die allemaal in de knop
zitten. En seringen, gouden regen, stokrozen, violieren. En
het turf hok is begroeid met kamperfoelie, en het balkon
komt vol planten en Spaansche kers, en aan alle vensters
moeten bloemen komen, en ... »
« Maar, Piet, het wordt hier een aardsch paradijs, »
meende het bewonderende Marietje, den jongen stationchef
met zulke zoete oogen aanziend, dat deze onwillekeurig
heel lief tegenglimlachte als tot dank.
o Dat kan zijn, » zei hij daarop ietwat weemoedig.
Jan Broers, die in zijn qualiteit van spoedigen schoonbroer, vrijpostig rondgesnuffeld had in het kantoortje, kwam
aangedragen met een photographie.
« He, Piet, dat is net ... ))
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Piet sprong op hem aan en rukte ze den verbluften Jan
uit de handen.
« Jan, dat is onkiesch ! dat is ... »
« Een dam esportret ! » ontvlood als een zachte zucht het
rood mondje van het verbleekend Marietje, dat zich niet
had kunnen weerhouden vlug een steelschen blik te slaan
op het twistvoorwerp.
tc ja een damesportret, en wat zou dat?)) stoof, gloeiend
rood wordend, Piet op, die op dat oogenblik vond dat zelfs
het noemen van Bertha's naam geen pas vond in tegenwoordigheid van het rein Marietje Broers. « Gisteren vond ik
het, » bog hij, maar niet brutaal, want zijn hoofd boog onder
den schaamtelast der leugen, « in de gang, en ...
i( Nu, nu, » suste de goedmoedige Jan Broers, Piet
helpend, « is me dat opvliegen voor een portret, dat geen
van ons drieen zal thuiswijzen. »
Om het op een ander thema te krijgen, begon het argeloos Marietje
« Grut, Piet, wat is er die vroegere buurvrouw van u,
juffrouw Merken, naar aan toe. De eene klant na den anderen
verliest ze door haar vreernde manieren. Er is heelemaal niet
met haar op te schieten, zeggen de menschen. Geen enkele
opmerking mag men maken op haar werk. Haar klandizie
wordt al minder en minder, ja, ze gaat al aan huis naaien.
Het is alsof ze nieL recht wijs is, de arme tobbert. Ze praat
maar aldoor over haar kinderen, nu blufferig, dan lammeteerend en altijd vinnig, kribbig, onaangenaam. Ze raakt
nog heelemaal haar verstand kwijt als ze de meisjes niet
terug vindt. »
Piet kreeg een schok. Hij draaide de bezoekers den rug
toe en ging tegen de glazen der buitendeur staan trommelen.
« Zeggen de menschen dat?))
Broer en zuster keken malkaar aan, Piet zijn stem
kionk opeens schor en heesch.
« Zeggen ze dat ze gek wordt?)) vroeg het verwonderde
rneisj e.
Piet knikte van ja, hij was zijn stem niet voldoende
meester om zijn gemoedsbeweging te verbergen. Had hij
kwaad gedaan met de moeder niet te vertellen, dat hij de
verblijfplaats harer dochters wist en sedert vijf dagen ook
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hun woning? ... Bertha had het hem verboden, Bertha zou
verstoord zijn, had hij bij zichzelf gezegd, als zijn binnenste
hem toefluisterde de vrouw mee te deelen wat hij wrist...
Was dit laatste niet zijn plicht geweest? Hij had misschien
voorkomen dat de vrouw aan 't malen was. Hij rilde...
Brrr ! was het zijn schuld ?...
Met gefronst voorhoofd en opeengeknepen lippen spitste
hij de ooren naar Marietjes antwoord.
« Nu, zoo erg zal het niet zijn. Het is natuurlijk dat ze
diep geschokt is door al de gebeurtenissen, maar stilletjesaan
wordt ze misschien weer beter, en vooral als ze ten minste
een van de meisjes weer kon bij haar krijgen... »
« Ge moet maar gelooven dat die ijdelduiten naar der
nmeders armoe zullen komen, » onderbrak Jan bitter...
Een reiziger tikte aan het loket en brak Jan zijn protest
af. Een tweede reiziger meldde zich aan, een derde en de
jonge stationchef kreeg zijn tijd in beslag genomen tot de
aankomst van den trein. Hij slaakte een zucht van verlichting, toen zijn bezoekers den trein instapten, maar glimlachte toch heel vriendelijk het wuivend Marietje toe, dat
zoo lief naar hem keek, zoolang ze maar een tipje van zijn
gegalonneerde pet zien kon.
De volgende dag bracht geen brief uit Parijs, de dag
daarop evenmin, ja, toen Piet acht dagen later naar Smolde
vertrok voor de bijwoning van Keetjes bruiloft, was er nog
geen antwoord, en de jonge statieoverste keek hoe langer hoe
ernstiger en peinzender. Maar nu niet meer zoozeer uit
verlangen naar Bertha; want zonder dat hij er zich rekenschap van gaf, begon, sedert Marietje's bezoek," om Bertha's
beeld de stralenkrans te verbleeken door hem rondom haar
gezicht geschilderd. Het hinderde hem te moeten blozen
voor haar, en wat hem sedert di en dag voornamelijk vervolgde was de gedachte aan juffrouw Merken, arm en half
krankzinnig.
Hij keek ernstig en vastberaden toen hij den trein uitstapte. Hij nam niet den weg voerend naar huis zijner
ouders, maar naar een smalle, donkere straat, waar woningen waren, vroeger door de gezeten burgerij bewoond, nu
gedaald tot verblijven van werklui en behoeftigen.
Aan een deur, openstaande zoodat men keek in een
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voorhuis, even verlicht door het petroleumlampschijnsel van
een op een binnenplaats uitziende kamer, stond Piet stil.
Hij keek rond, of hij wel terecht was. Hij huiverde.
Stilte omgaf hem. Niet de plechtige dorpsstilte met haar lieflijk geruisch van zachtkens voorbijvlietend beekje, haar geheimzinnig geritsel van zwevend vallend boomblad, haar
veraf klagend geluid van eenzamen steenuil of dichtbij
fladderend beweeg, van donkere vleermuis, haar geloei van
een koe of gebas van een erfhond neen de sombere stilte
van half verlaten, half bewoonde stadsstraat, waar een bleeke
vrouw die van den pandjeshouder komt, of een rillend loopof naaimeisje langs de huizen sluipt, waar men dof het geroezemoes van het gezwier en gekrakeel hoort der soldatenen werkluikroegen rechts, en van het gewoel en gerij en genieten der deftige buurtbewoners links.
Piet werd benauwd. De vunzige lucht van een door
rottend vuil en afvai gedeeltelijk gedempt kanaal kwam hem
in de keel.
Hij werd draaierig, en greep naar een ouderwetschen
kiopper, die zich donker op de zware deur afteekende.
Een, twee maal liet hij hem neerkomen.
Een deur ging op een kier open. Een vrouw met een
zwarte muts op een grijs, grimmig hoofd, stak dit laatste er
buiten.
« Hei daar! bier worth niet geklopt ! » schreeuwde ze.
Mosjeu of madam moest misschien nog een bel hebben.
Meent ge misschien dat ik er een meid op nahoud om de deur
open te maken? Korn maar binnen heerschap of verwacht
ge me misschien bij u? En klop een anderen keer niet. »
Onthutst strompelde Piet de stoeptrede op, de donkere
gang in, die nu \vat meer verlicht werd door een straal uit
de opene kamerdeur.
« 1k had graag juffrouw Merken... »
« 0 zoo. Nu, daar hoeft ge zoo'n drukte niet voor te
maken. Op de tweede verdieping, de tweede deur rechts.
Ze kwam de gang in, ging tot onder aan den trap en
schreeuwde dat het door het huis schalde : « Juffrouw Merken ! juffrouw Merken ! »
« Is het voor mij, juffrouw janse? » klonk het lijmerig
van boven.
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« Zoo. zijt gij het, juffrouw Steves ? T een, mijn lief
mensch, het is voor juffrouw Merken. » Ze bracht beide
handen aan den mond, vormde er een soort trechter van en
schreeuwde nog luider als eerst : « J uf.. frouw Mer...ken!...»
Op hetzelfde oogenblik klonk het snibbig achter de
cerberus :
« Ge hoeft voor mij zoo'n leven niet te waken. Wat
wilt ge van me? »
Piet Vis draaide zich snel om en ontblootte het hoofd,
want Bertha's moeder stond voor hem. Maar zoo'n veranderde juffrouw Merken, dat hij haar nauwelijks herkende in
het halfdonker. Hoekig, schonkig, flets, grijs. Afgedragen
pronkplunje om het gebogen lichaam.
Een zucht van diep medelijden steeg hem in de keel.
« Mag ik u even spreken, juffrouw Merken? » vroeg hij,
den hoed in de hand houdend, zoo eerbiedig als hij niet
voor zijn chefs stond.
« Zoo, nu zijt ge terecht, goeien avond! » klonk het van
de huisbazin-portierster. Meteen draaide ze zich om en verdween in de kamer, den lichtstraal afsnijdend.
J uffro uw Merken en haar bezoeker waren te zeer met
eigen gedachten bezig om acht te slaan op de vrouw en
gaven geen antwoord. De eerste streek peinzend met de
hand over de dof geworden oogen om na eenige seconden
vinnig te laten volgen :
« Ik zal u niet de deur wijzen, meneer Vis, alhoewel ik
niet veel goeds verwacht van uwen kant. »
Ze richtte zich naar den trap, Piet beduidend haar te
volgen.
Kuchend, hoestend, zich aan de leuning vasthoudend,
op het portaal der eerste verdieping even rustend om bij
adem te komen, sukkelde ze naar boven. Piet hield zich ook
aan de leuning vast, maar hij deed het om niet te struikelen
op den donkeren trap.
Ze hield stil voor een lage, zware, vermolmde deur. Ze
tastte in haar zak naar den sleutel, deze kraste in het verroest slot, de deur ging open en Piet kwam zulk een muffe
lucht tegen van bekrompen, slecht geluchte slaap- en woonkamer, dat hij een stap achteruit deed.
J uffrouw Merken scharrelde brommend op een meubel-
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stuk, een Lucifer kraste, een lampje ging aan, en Piet, die
binnen trad, ontmoette den blik der bewoonster, uitdagend
als om hem te verbieden hare armoede op te merken.
Het volgend oogenblik liet ze een schellen spotlach
hooren.
• Ha! ha ! niet mooi, jongmensch, niet mooi, vindt ge
niet? »
Piet, te getroffen om te antwoorden, knikte van wel
mooi, terwijl zijn medelijdend oog zijn gebaar logenstrafte.
Een vreemde gloed kwam in haar oogen, die nu schitterden, dat het Piet bang te moede werd. Ze wierp het
hoofd in den nek en grimmigde
« 1k heb geld genoeg, Piet Vis, poor ! Ge hoeft niet te
gaan vertellen dat ik arm ben. Geld hier, » ze sloeg op haar
zak, « geld op de spaarbank, geld bij den bankier. Ha! ha!
ha! » ze lachte als een waanzinnige. « Vertel maar aan uw
oude lui, dat het me aan niets ontbreekt. Ik heb hun weldaden niet noodig. » Le knipte vulgair met de vingers.
« Niet dat heb ik van hen noodig. »
Ze had hoed en mantel op het bed geworpen, 't eenige
goede stuk in het vertrek, en stond nu met de Wilde oogen
en met de Brij ze haren fladderend om het verhitte gelaat,
voor den jongen man.
• Ik kom niet om om u jets aan te bieden, juffrouw
Merken, maar om om u te zeggen dat dat ik Bertha
gesproken heb. »
Als een wild dier deed ze een sprong naar Piet, greep
hem bij den arm en kneep dien dermate dat hij moeite had
om niet te schreeuwen van de pijn.
« Waar ? » brulde ze met uitpuilende oogen, « Waar ?
zeg dan toch waar ? »
« In Parijs... het is ... het is ... al
zes maanden geleden.... »
Met mannenkracht wierp ze hem van haar af. Had het
bed niet den val gebroken, hij zou zich ernstig bezeerd
hebben.
« En dat zegt ge me nu!!! Gij schavuit, gemeene vent,
verrader! » gilde en schold ze, terwij1 ze als een razende op
den grond stampte.
Plotseling werd ze doodsbleek en sloeg achterover.
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Piet eerst verdoofd en verward van den vat, kwam tot
bezinning en nam de vrouw op, die gelukkig niet verwond
was. Hij zette haar op een stoel en zocht met de oogen naar
water : maar daar hoorde hij een gesnik, hij keek naar de
vrouw en zag dat ze weer tot bezinning gekomen was.
« Iedereen verlaat me, » kermde ze, « ze spannen
maal tegen me samen. Er zijn nog maar slechte menschen
in de wereld. Ge zijt een slecht mensch, Piet Vis. 0, waarom
hebt ge me dat niet gezegd ? Brood en aardappelen heb ik
niet genoeg durven eten om Geert Janssen telkens geld te
geven voor nazoekingen. Gister nog... n
Piet boog het hoofd : tranen stonden hem in de oogen.
« Bertha verzocht me geheimhouding, juffrouw Merken. n En terwij1 de vrouw, nu te zwak om op te vliegen,
met het bevend hoofd knikkend, snikte en luisterde, nu met
glinsterende oogen glimlachend, dan moedeloos zuchtend,
maar toch opfleurend, jonger wordend, vertelde hij zijn
onderhoud met Bertha.
Langzamerhand ook verjoeg de gezonde atmosfeer van
eenvoudige, oprechte liefde, die de jonge man meebracht,
den muffen damp van ijdelheid, die haar benevelde, en ze
gaf zich over aan een ongekende zachtheid, die haar harde
gelaatstrekken verteederde.
Ze zocht zijn hand en drukte ze, mompelend :
« Ge zijt een goeie jongen, Piet, een goeie jongen. »
Een minuut duurde de goede gesteldheid, toen nam de
hoogmoed weer bezit van haat-. Ze schudde gewichtig den
grijzen kop en knipte met de roodgerande oogen.
cc Ge moogt blij zijn, hoor, als ze ja zegt. Uw ouders
hoeven geen wissewasjes te maken tegen een huwelijk met
haar. Weet ge wat, Piet ? » ze schudde kwaad met het hoofd,
« uw vader en moeder vergaan van hoogmoed. »
De toovermacht der liefde, die zelfs Bertha's moeder
sympathiek deed zijn, was verbroken. Zijn kinderlijk goedhartige vader, zijn eenvoudige moeder hoovaardig I
Zijn lippen trilden van verontwaardiging.
Hij trok zijn hand heftig uit de kille, tooverheksachtige
van juffrouw Merken en richtte zich op uit zijn knielende
houding naast haar stoel.
Gij miskent mijn vader en moeder, juffrouw Merken,»
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klonk het stroef, « Maar om u alles te vertellen, ruim een
week geleden kreeg ik het adres... »
Ze sprong op, ze leek vijf jaar jonger dan straks.
« Gauw, gauw! dat ik schrijf. »
« Rue du Temple 67. Maar wilt ge niet eenige dagen
wachten? Ik heb toen geschreven, haar verteld dat ik tot
stationschef benoemd ben en haar nogmaals verzocht mijn
vrouw te worden. »
De vrouw lachte den lach van iemand,die niet meer gewoon was te lachen en die hol, wonderlijk, beangstigend
klonk, maar ze lachte een vreugdevol hi ! hi ! hi! en wreef
zich in de handen.
« Dan krijgen we binnenkort een bruiloft. »
Piet wist niet of zulk vooruitzicht hem blij of droef
maakte. °peens kreeg hij een heel anderen kijk in het gezin
Merken. Als Bertha eens leek op haar moeder ! Als ze eens
werd als deze! Het beeld van Marietje Broers verscheen
naast dat van Bertha Merken. Welke tegenstelling ! Hoe
lief, hoe zacht, hoe jonkvrouvvelijk, hoe — hij rilde. Neen !
Bertha was zijn liefde, Bertha moest hij trouw zei
zijn jongensachtige geestdrift. Hij sloot de oogen als om
het verwijtend visioen van Marietje te verdrijven, maar
huiverde weer. Van afschuw ditmaal voor de van zijn rechtschapen ouders zoo verschillende oude vrouw naast hem,
die maar aldoor hysterisch gichelde, en haar knokkelige
handen wreef en haar dwaas gekapt hoofd schudde.
Ditmaal weer liet zijn wil neer.! » hooren, en Rink
onderdrukte hij de opwelling. Neen geen afschuw voor
haar, want ze was ongelukkig. Met den liefdadigen blik
hem door zijn moeder geleerd, zou hij juffrouw Merken beschouwen.
Hij vond zijn belooning. Dc geneugtenvolle grootmoedigheid vervulde zijn ziel en dreef den strijd verre.
« Dus misschien spoedig de bruiloft, » herhaalde juffr.
Merken lachend en knipoogend.
Het was hem als ontwaakte hij.
Hij schudde onverschillig het hoofd.
Ik ben er bang voor, juffrouw Merken.
(Bang?
« ja, Bertha zou al lang geantwoord hebben, als ze van
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plan was ja to zeggen. Maar ik heb een ander plan... » Hij
kon slecht besluiten. « Hm ! het zou niet prettig zijn, »
fluisterde zijn gezond verstand. Zijn blik dwaalde over het
armoedig boeltje, over de verarmde vrouw, door de doffe
dakkamer en zijn hart luisterde slechts naar het medelijden.
« Wat dunkt u, als Bertha Parijs niet verlaten wil, wilt gij
dan bij mij komen en mijn huishouden op u nemen?
« Wat? » de vrouw sprong op. o Wat durft ge me voor»
stellen? Ik uw meid worden? Ik
Piet, verschrikt, legde de handen zacht op haar schouders en wilde haar op den stoel terugduwen.
« Juffrouw Merken, juffrouw Merken, ik dacht heele»
maal
« Wat heelemaal? » ze schudde hem van haar af. « Wat
verbeeldt gij u wel. 1k uw meid ? uw meid ! ! ! Hoe ver drijft
ge de onbeschaamdheid ! Weg ! »
Ze duwde hem naar de deur.
« Kom nooit meer in mijn woning ! » Ze duwde hem
de kamer uit. « Hoe komt ge aan zulke brutaliteit. Weg ! ! !
Piet kreeg een laatsten duw en stond in de gang.
Hij was zoo verbijsterd, dat hij niet merkte hoe hij
biootshoofds was. Maar toen hij de donkere, krakende, piepende, uitgesleten trap afgestrompeld was tot op de eerste
verdieping, hoorde hij, tot zijn schrik, juffrouw Merken's
schelle stem boven zijn hoofd iets schreeuwen, en zag jets
zwarts naar beneden komen rollen. Het was zijn hoed, dien
hij haastig opraapte, haastig op zijn hoofd drukte, waarna
hij haastig het huis verliet. En op straat ademde hij diep en
met welgevallen de avondlucht in, hoe bezwangerd zij ook
was met de vieze dampen opstijgend uit de vervuilde gracht.
(Wordt vervolgd.)

JULIE RUSSEL.

EEN BROKJE GESCHIEDENIS
4`*- 4 VAN ONS HOOGER ONDERWIJS

Het oogenblik schijnt gewenscht om 't Been. wij onlangs
mochten opdiepen, te brengen aan 't licht, met eenige korte
beschouwingen daar rondom 't geldt namelijk een kijkje op
ons hooger onderwijs order de Hollandsche regeering en op
den toestand na 183o.
Willem I — 't is bekend genoeg hechtte belang aan
het onderwijs der Nederlandsche taal, wier beoefening en
kennis de duurzaamheid van zijn rijk zou bevorderen.
Aan de Hoogescholen van Gent, Leuven en Luik werd
een cursus van Nederlandsche letteren ingericht. (I)
De voertaai van het hooger onderwijs bleef naar den
tijdgeest nog steeds het Latiin. (2)
Maar Artikel 37 luidde :
Tot het doctoraal examen in de romeinsche en hedendaagsche
regten wordt bovendien vereischt (paragr. 3) het bewijs dat men
buitendien de lessen over den Nederduitschen styl en welsprekendbeid met vrucht bijgewoond hebbe.
Artikel 42 (paragr. 2) stelt dezelfde vereischten vast voor
den gn-tad in de wijsbegeerte cap letteren.
(1) HEREMANS. - Over den invloed van Noord-Nederland op
de Letterkunde in de Zuidelijke Provincien gedurende het tijdperk 1815-183o. Redevoering gehouden op het XIII de taal en
Letterkundig Congres te Antwerpen. (Zie Toekomst 1874).
(2) Reglement op de inrichting van het hooger onderwijs in
de Zuidelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden.
Den Haag 1816. x bd. (Nederl. en Fransche tekst).
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De Letterkundige Kringen later te Gent, Luik en elders
ter bevordering der Nederlandsche Letteren buiten den
schoot der Academische lessen ingericht,beantwoordden aan
de wenschen van artikel 25 van voormeld Reglement :
« Ter algemeene verspreiding van smaak en verlichting,
zullen in die vakken welke daarvoor vatbaar zijn, door de
professoren openbare voorlezingen over het polulair gedeelte
hunner wetenschap gehouden worden.
En het zijn deze Kringen, die hoogere ontwikkeling door
eigen taal beoogden, welke een heilzamen invloed uitoefenden
op de vorming en ontwikkeling van eenige Vlaamsche
schrijvers en op de vlaamschgezindheid van talrijke Walen.
De Nederlandsche Regeering zond Hollandsche leeraars naar onze Belgische Hoogescholen om in de vaderlandsche taal te onderwijzen. Te Gent opende Johannes
Matthias Schrant, een katholiek priester uit Amsterdam,
zijn leergang met een uitmuntende redevoering « over het
beoefenswaardige der Nederlandsche taal zoo om haar zelve
als om hare voortbrengselen. (1)
Het twaalfjarig onderwijs van Professor Schrant wierp
de beste vruchten of voor de Nederlandsche letteren.
Schrant maakte Beene aanspraak op de diepe geleerdheid
van Van der Palm, zoo min als op dezes hooggevierde welsprekendheid evenwel was hij voor den Zuid-Nederlander een uitmuntend geschikt stylist, verre verwijderd van de zucht voor
Ciceroniaansche voizinnen, waarop destijds zoo vele Hollandsche
redenaars en prozaschrijvers jacht maakten. Zijne verschillende
redevoeringen, zijne Hulde aan de nagedachtenis van J. B.
Hellebaut, zijne Lofrede op Godfried van Bouillon zijn modellen,
waar de Vlaamsche kunstsmaak zich aan gelouterd heeft. » (2).
Met woord en pen wist hij den ijver voor de Nederlandsche taal aan te wakkeren, door zijne academische voor(I) SCHRANT ( Johannes Matthias). Over het beoefenenswaardige der Nederlandsche taal zoo om haar zelve als om hare
voortbrengselen. (Annales Academia Gandavensis. Gent, Houdin,
1819, in-40).
(2) Dr F. A. SNELLAERT. Schets eener Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, Gent. Hoste (4 uitgave bl. 224).
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lezingen den smaak te zuiveren, eigen taal te doen liefhebben,
hoogachten en beoefenen. » (I)
Met hetzelfde vaderlandsch doel stichtte hij de letterkundige maatschappij Regat Prudentia vires waarin hij krachtig ondersteund werd door talentvolle mannen, professor
Kesteloot, Leo d'Hulster, Lodewyk De Potter en Vervier.
Schrant was en bleef de ziel dezer vereeniging die zich
onledig hield met de studio der taal zelve, de ontleding der
beste schrijvers, en het verzorgen eener beschaafde uitspraak. (2) en (3)
Ook vormde Schrant te Gent een letterkundig midden
waar Noord en Zuid later in prijskampen elkander de lauweren zouden betwisten.
Zijne kweekelingen, Wap, Ph. Blommaert, Pr.
Van Duy se, G. Bergmann, zouden het spoor door Prof.
Schrant afge,bakend, niet bijster worden, maar immer in de
bres staan voor de taal, en krachtig de stem voor hare
rechten verheffen.
De studenten, van hunnen kant voelden voor Prof.
Schrant een warme toegenegenheid.
Ik herinner mij, schrijft Bergmann ( 4 ), met hoeveel genoegen en belangstelling de Gentsche studenten zijne lessen volgden,
die hij in het Nederlandsch voordroeg.
(I ) SCHRANT. Proeven van Nederlandsche dichtkunst uit
zeven eeuwen. Gent, Steven, 1827. Proeven van Nederlandschen
prozastijl uit zeven eeuwen. Gent, Steven, 1829.
Redevoering over het hoogst belangrijke van de beoefening
der volkstaal voor de rechtsgeleerden. Gend. Muhne. 8 0 , 28 bl.
In deze redevoering (omwerking eener Latijnsche rede) betoogt
Schrant dat de Nederlandsche taal een rijke taal is, die de meest
afg-etrokken zaken kan behandelen en omschrijven.
(2) A.-P. CLAYS. Pages d'histoire locale.
B.-L. DE R_YCKER. Eene levenschets van J. M. Schrant.
(Jaarboek van het Willemsfonds 1879, bl. 26.)
(3) G. BERGMANN. Herinneringen uit mijn studentenleven
aan de Hoogeschool van Gent, 1823-18.18. Nederlandsch Museum,
1890. p. II, bl. 165.
(4) G. BERGMANN. Herinneringen uit mijn Studentenleven
aan de Hoogeschool van Gent. 1823-1828, Nederlandsch Museum,
189o. Deel Ii bl. 196.
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» Schrant was Roomsch-Katholiek priester (I) ; maar nooit
zal ik vergeten met hoeveel welsprekendheid en onafhankelijklieid hij de gebeurtenissen der XVI e eeuw besprak, met welke
levendige kleuren hij den reusachtigen strijd van ons klein
Vaderland tegen het machtige Spanje afschilderde, den gewetensdwang afkeurde en het lijden onzer voorvaderen betreurde.
Dikwijis verlieten wij opgetogen zijne lessen en de meeste
studenten bewaarden later een warm en dankbaar aandenken
aan den talentvollen professor, aan den welsprekenden redenaar,
aan den verdraagzamen priester.
» 1k ben later professor Schrant in Holland gaan opzoeken.
Hij ontving mij met eene hartelijkheid, die mij diep ontroerde ;
en, wanneer hij over de Gentsche Hoogeschool en over zijne
oud-leerlingen sprak, rolden twee dikke tranen over zijne
wangen ».
Prof. Schrant schijnt nog van het heimwee aangegrepen
als hij later te Leiden zijn weeklachten over Belgie uitstortte.
Het koninkrijk der Nederlanden, zooals het onlangs
bestond, zooals wij alien het gekend hebben, leverde aan het
oog een schoon geheel. Hier gewesten, door de noeste vlijt van
het voorgeslacht der zee ontwoekerd, en in de weelderigste
landouwen herschapen, groote rijkdommen, luistervolle herinneringen. Daar de natuur in al hare pracht, bergen, rotsen,
bekoorlijke valleien, kronkelende stroomen, statige bosschen,
wel voorziene mijnen, vruchtbare akkers.
Het bevatte alle bronnen van welvaart ; zij vloeiden wijd en
zijd, en verspreidden alomme den zegen. Handel en nijverheid,
landbouw en mijnwerk gaven aan duizenden brood, aan velen
overvloed. Men zag kanalen graven, steden in bevolking en
verfraaijing toenemen, heerlijke gebouwen als door tooverkracht
rijzen. Dus stond het vijftien jaren, het schoone koninkrijk, als
het oogelijn. van Europa geschat, en door den vreemdeling
bewonderd.
Maar heiaas ! het schitterde te zeer, en bedwelmde door
uiterlijken glans. Het voor het oog zoo fraaie gebouw, doch
waarvan de deelen meer bijeengevoegd dan verbonden. waren,
(1) Professor SCHRANT droeg de kleedij der Noord-Nederlandsche katholieke priesters : korte broek, zwarte kousen en
langen neerhangenden overjas. Op het hoofd droeg hij eenen
driekantigen hoogen hoed, die men toen chapau Napoleon noemde
en dien hij op de straat zeer deftig oplichtte onder het groeten..
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wederstond den storm niet. Het werd op zijne grondvesten
geschud; het waggelde, stortte in en lag ter neder (I).
Naast Professor Schrant stond de schrandere en beroemde Thorbecke hem ter zijde in de bevordering der
vaderlandsche taal.
Ook hij pleitte voor een hooger onderwijs door de
landstaal, en gaf een edelmoedig voorbeeld, dat navolging
verdiende (2).
Naast zijn Latijnsch college gaf hij dezelfde lessen in
het Nederlandsch (3).
Ook te Leuven doceerde toen een professor, Gerrit
Meyer, wien het tot eer strekt dat hij de liefde voor onze
taal wist te doen ontvlarnmeo bij den \\ ael Dolecourt,
schrijver van Le flamand, son passé el son avenir en van de Verbuigingen der oud, middel en nieuw Nederduyische .s:firake (4).
Invloedrijker ()alter dan Meyer was de assistent-hoogleeraar Lodewijk Gerard Visscher.
Te Brussel, als Voorzitter der letterkundige maatschappij De Concordia, hield hij het vuur voor eigen taal
warm ,tot dat politieke verdeeldheid dit genootschap ontbond.
In zijn tijdschrift Den Argus — trad hij als een koene
strijder op ter verdediging van eigen taal en litteratuur,
en schreef een belangrijk bock over « het herstel en de
invoering der Nederlandsche taal » (5).
Met grondige bewijsvoeringen betoogt hij in eene dui(I) SCHRANT. Redevoering over den waren Volksroem, in
Redevoeringen en Verhandelingen » Leiden. 1845.
(2) THORBECKE. Bedenkingen over de Hoogescholen en
het Academisch onderwijs van de Letterkundige faculteit aan
de Universiteit te Gent. Gent, Universiteitsdrukkerij, 1828. 5 4 bl.
(3) PAUL FREDERICQ. Thorbecke voor i83o, De Vlaamscke
Gids. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, Maart-April-TvleiJuni-Juli-Augustus, 1905.
(4) MEYER (Gerrit-Johan). -- Redevoering over de beoefening der Nederlandsche taal, het beste middel ter bevordering
van ware vaderlandsliefde. Zie : Annales AcademicLovaniensis,
1821-r822. Leuven, De Mat. 1823. i bl. in 40.
5) VISSCHER (L. G.). — Over het herstel en de invoering der
Nederlandsche taal. Brussel, Brest-Van Kempen. 1825, in 80.
XX-2o1 bl.
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delijke taal de algemeenheid en voortreffelijkheid van het
Nederlandsch, aismede de voordeelen, welke in de bezitting
van eene volkstaal gelegen zijn wederlegt de vooroordeelen,
die in het Zuiden vooral opgeworpen worden tegen de taal
vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid van een degelijk
lager onderwijs door het Nederlandsch : « De spil echter
van geheel het onderwijs, behoort op een vaderlanschen,
en in geen geval op een franschen grondslag te staan. » (1)
Met vuur en klem dringt hij op de vervlaamsching van
het hooger onderwijs aan, en keurt ten sterksten of dat het
onderwijs nog ten onzent door middel van het Latijn gegeven
wordt.
« Zoo dit plaats had (namelijk dat de voertaal het Nederlandsch ware), en de jeugd hoorde in alle vakken van die taal
gewagen, -welke eenmaal in den mond was van zoo onbedenkelijk 'veel vernuftige en heldhaftige mannen, dan zouden zij met
den eerbied voor de vaderen, ook hunne achting voor de
Nationale taal voelen opgewekt, zij zouden beter begrijpen wat
het Nederlandsch is zij zouden onder allerlei vormen deszelfs
voortreffelijkheid leeren inzien. In het kort, zij zouden zich zelve
en hunne voorgangeren gaan waardeeren, alle hunne studien
tot den roem van het lieve Vaderland betrekkelijk maken en er
zich -weldra op verhoovaardigen van Nederlanders te zijn en
Nederlandsch te spreken. » (2)
Kinker's zending te Luik ging met meer moeilijkheden
gepaard.
Hij moest onderwijzen in een Waalsche stad, aan Waalsche studenten, die hem in den beginne maar min genegenheid betoonden.
Kinker's eerste intrede in de gehoorzaal was alles behalve
aangenaam en aanmoedigend. Geroep en getier, geschreeuw
en brommend muziek verwelkomden hem.
Was het om zijn een weinig mismaakt lichaamsgestel,
was het om zijne leerstelsels, zijne pantheistische princiepen
of misschien om de taal zelve ?
(I) VISSCHER (L. G.). — Over het herstel en de invoering der
Nederlandsche taal. 131. 35.
(2) VISSCHER (L. G.). — Id. bl. 53 en 54.
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Men begroette hem met de luide kreten « Eusope,
Eusope » waarop hij met den kalmen ernst van een wijsgeer
antwoordde : « Eusope faisait parler les betes, moi j'espere
enseigner a des gens polis ».
Stormenderhand zou hij het leeraarsgestoelte hebben
moeten innemen, hadden zijn woorden geen diepen indruk
gemaakt.
Onmiddelijk werden de banken en lessenaars, die hem
den toegang tot het verhoog versperden, op hun plaats
terruggezet.
Kinker sprak zijn gloedvolle openingsrede uit, die
volgens de getuigenis zijner oud-leerlingen, hem voor altijd
de sympathie zijner aanhoorders won.
Kinker gelukte weldra in zijne pogingen om het Nederlandsch, zoo niet in eene Waalsche stad te verspreiden,
toch bij vele studenten der Luiksche hoogeschool als eene
nuttige, ja aaniokkende leeroefening te doen aanschouwen.
brie jaar na zijne aankomst richtte hij eon bijzonder
genootschap in, met kenspreuk : Tandem. De leden vergaderden twee drie maal 's weeks in zijn huis, en onder heL
rooken van eon lekker Hollandsch sigaartje en bij het drinker
van een kopje moka, of glasje wijn, -werd er in 't Nederlandsch
gepraat over wijsbegeerte, staatkunde en letterkunde.
onderwijs verwierf hem vele vrienden, droeg rijpe vruchten.
Een der rijpste vruchten die men in Zuid-Nederland
aan « Tandem » verschuldigd werd, is « Le cours preparatoire a l'etude de la litterature hollandaise » door den heer
J. F. X. Wurth, in 1823 te Luik opgesteld en uitgegeven.
Dit werk door een lid van het genootschap onder toezicht
van Kinker ondernomen en vervaardigd, werd de bron waar
alle jonge Zuid-Nederlanders in dien tijd de eerste bewijsstukken van de waarde der Hollandsche letterkunde in
vonden. (I)
(I) VAN HALL, M. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn levee,
karakter en schriften. Amsterdam, de weduwe L. Hult en zoom,
185o. — Liber Memorialis. L'Universite de Liege depuis sa fondation par ALPHONSE LEROY, professeur ordinaire a la facultó des
lettres. Groot in 8 0, van 700 a Soo bladz., artikel Jean Kinker,
van bl. 35o of tot bl. 390 toe. Luik Carmanne. 1869.
Neder31

494

EEN BROKJE GESCHIEDENIS

Groot is Kinker's invloed geweest om mannen te vormen,.
bedreven in de Nederlandsche taal als Nothomb, Putseys,
Wurth, Paquet, Jottrand (geboren Walen). Weustenraedt,
Stas, Verduchene, Strens zijn hem de grondige kennis van
het Nederlandsch verschuldigd.
Allen bleven hun meester getrouw.
Hieruit blijkt dat we terecht verzet mogen aanteekenen
tegen Jonckbloet's bewering : « Kinker leefde en werkte
hoofdzakelijk in Amsterdam, waar hij voor « 't orakel » gold.
Slechts van 1817 tot 183o woonde hij te Luik, waar
hij de sinecuur van Hoogleeraar in de Nederlandsche taal
en Letteren bekleedde... » (I)
Hoeveel belang Kinker nog, na zijn terugkeer in Holland, stelde in zijne oud-studenten, en hoe hij hen nog
steeds aanwakkerde tot het volhouden in den taalstrijd,
blijkt uit talrijke vaderlijke brieven. (2)
Na de omwenteling van Y 83o moest ons onderwijs.
heringericht worden. Meer dan een stem pleitte voor een
onderwijs door de rnoedertaal, zooals blijkt uit het volgend
belangrijk schrift van Professor Tandel. (3, 4.)
Ik geloof dat wij de lezers van Dietsche W arande en
Belfort en de Vlaamsche zaak zullen verplichten door dit
pleidooi uitvoerig mede te deelen.
duitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal L. JOTTRAND,
Kinker's zending te Luik. bl. 18-55. — JOTTRAND. Nederduitsche
gewrochten (bl. 22-23). Leden : Jottrand, J. B. Nothomb. Weustenraadt, Stedman. Wurth.
(1) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Dr
W. A. JONCKBLOET, 4 e druk, herzien en tot den tegenwoordigen
tijd bijgewerkt door C. Honingh. (Vijfde deel, bl. 382 en 383).
(2 ; JOTTRAND, L. Nederduitsche Gewrochten. Briefwisseling
van Kinker en Jottrand, bl. 36 en vlg.
(3) TANDEL (KAREL-ANTOON) gewezen leeraar bij de Krijgschool, algemeen provinciaal opziener van het lager onderwijs,
geboren te Luxemburg (28 Mei 18o1), overleden te Aarlen
(II September 1854).
(4) Plan d'une Universith pour la Belgique accompagnè de
reflexions sur la surveillance en matiére d'instruction pu blique
et sur rusage de la langue maternelle. Bruxelles, Demanet.
1831, in 80 64 p. —
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AVANT PROPOS

J'ai cru devoir m'etendre un peu sur la necessite de gene
raliser l'emploi de la langue maternelle des Flamands, parce
qu'il m'a semble que dans un moment on les mots de liberte
sont a l'ordre du jour, on ne pouvait manquer d'accorder un
accueil favorable aux voeux emis en faveur de l'independance
la plus precieuse qu'un peuple puisse desirer, savoir celle de
l'intelligence, qui elle meme ne saurait exister que sous la condition indispensable d'un usage general et oblige de la langue
maternelle.
On fait des revolutions pour resserrer autant que possible
les limites du pouvoir absolu, et Yon ne fait pas attention que
les principaux soutiens du despotisms sont l'ignorance en
general, celle de la chose publique en particulier et que rune et
l'autre doivent en grande pantie leur origine a l'ignorance de la
langue dans laquelle les affaires publiques sont traitces. On
fait des constitutions pour garantir les libertes publiques, et l'on
Tie se doute pas que rien n'est plus funeste a ces memes libertes
que le defaut de nationalite, l'apathie et l'indifference de caractere, qui aussi prennent leur source dans la servitude intellectuelle, a laquelle nous astrein.t l'imposition dune langue
etrangere.
L'individu qui ne possede pas au moins les elements de
l'instruction requise pour juger de la marche generale des
affaires, et apprecier ses devoirs et ses droits comme homme
social, n'aura pas autant de moyens de decouvrir et de repousser les abus du pouvoir, que celui qui des sa plus tendre enfance
aura joui dune education eclairee et nationals. Quoique peutetre it reunisse toutes les qualites fondamentales qui constituent
un bon citoyen, s'il est sans cesse rebuts par les obstacles sans
nombre que l'ignorance de la langue adoptive de l'Etat entasse
sur son chemin, it deviendra bientOt indifferent a tout ce qui concerne l'administration de son pays, et pen a peu it passera a
cette docilite lache et stupide, a laquelle plus d'un gouvernement doit uniquement sa conservation.. Ou bien si, malgre ce
manque d'instruction, tel peuple conserve encore un vif penchant
a s'occuper d'une maniere plus ou moins active des operations
du gouvernement et des interets nationaux, alors cette ardeur
politique, une fois qu'elle ne sera plus eclairee par le flambeau
des connaissances, pourrait bien degenerer en mutinerie, et
causer a propos de rien des troubles inconsideres, qui n'auraient
aucun motif fonds ni raisonnable.
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PLAN D' UNE UNIVERSITk POUR LA BELGIQUE

Observations Preliminaires
Si l'on vent etre consequent avec les vceux d'independance
et de nationalite qui ont amene les derniers evenernents de notre
patrie, it importe de ne pas negliger le moyen le plus propre
consolider cette meme nationalite. Ce moyen c'est la langue, et
c'est d'aprés cette consideration que je propose Ferection de
deux universites, l'une flamande a Gand et l'autre francaise
Liege.
Si cependant des raisons ulterieures determinaient le gouvernement a n'etablir qu'une seule universite, je crois que c'est
la langue francaise qui dans ce cas devrait etre choisie pour y
servir de vehicule a renseignement.
Cependant je ne voudrais pas que l'on adoptat cette mesure
avec trop de precipitation. Je ne vois pas quels grands inconveniens it y aurait a generaliser un peu plus l'usage de la langue
flamande, ou, pour mieux dire, a lui accorder l'extension qu'elle
reclame de bon droit comme idiOme ecrit, comme langue maternelle et nationale de la moitie de la population beige et quand
it y en aurait, des inconvenients, it suffit qu'ils decoulent naturellement d'un principe une fois adopte, d'une verite demontree,
pour qu'il faille nous resoudre a les surmonter. Nous reculons
trop facilement devant les obstacles que presente necessairement l'etablissement d'une nouvelle mesure nos homilies d'etat
n'ont pas touj ours assez de courage pour vaincre les difficultes
qui accompagnent toute nouvelle organisation, et leur amourpropre, avide de jouir, ne leur permet pas d'entreprendre de
longues oeuvres, dont ils ne pourraient recueillir les fruits et la
recompense que dans des temps futurs.
Cependant, et qu'on y reflechisse bien, it viendra peut-titre
un jour oit les Flamands se lasseront une bonne fois du joug qui
leur est impose par la langue francaise et toutes ses suites,
comme le jour est venu oia. les Belges, mais surtout les Wallons
ont brise les fers qui les assujettissaient a la langue Hollandaise,
dite nationale. Sait-on ce qui arrivera alors ? qui salt si, on ne
rompra pas aussi pour toujours des nceuds que l'on voit déjà
aujourd'hui se reliicher dans plus d'un point ? Le Flamand
pour faire admettre son idiOme dans l'administration, comme
dans toutes les affaires du gouvernement, le meme droit que le
Wallon, lorsqu'il importe a celui-ci de faire proclamer l'usage
general de la langue francaise ; et ce droit est trop reel, trop
bien fondê pour qu'il soit sage de vouloir l'eluder. Un auteur a

VAN ONS HOOGER ONDERWIJS

497

dit que le style c'est rhomme ; l'on peut soutenir avec des raisons
non moms palpables que la langue c'est l'homme. Elle exprime
en effet, tout ce qui caracterise la maniere d'être intellectuelle
d'une nation ; elle est rimage fidele de son caractere, de son
imagination et de son intelligence ; et gener quelqu'un dans sa
langue, c'est le gener dans le complet exercice de toutes ses
facultes, c'est mettre des entraves au complet developpement de
son existence morale, et en memo temps le priver de toutes les
ressources que ce perfectionnement moral et intellectuel met a
sa disposition.
La civilisation se propage par les memes moyens qui servent
de vehicule a la pensee, c'est-A-dire, entre-autres par la parole et
par la lecture or, comme on le concoit aist'.\.ment, ces deux
foyers de lumiêres restent sans effet, on a pen prês, toutes les
fois clue la langue ecrite, la langue du gouvernement, des affaires
et des hautes classes de la societe n'est pas celle du peuple. Ce
dernier reste dans ce cas stationnaire dans son developpement ;
ils ne &passe jamais le point on l'A laisse l'instruction bornee
dont it a joui pendant sa jeunesse ; it y a entre lui et les progrés
journaliers de la civilisation une barriere insurmontable, une
langue toute entiere qu'il n'apprendra jamais; la conversation et
la lecture sont pour lui des sources steriles, et au lieu de se
livrer dans des moments de loisir a des occupations propres
former le cceur et l'esprit, a agrandir le cercle de ses connaissances, it est tristement refoule sur lui-mem.e et condanme
cultiver eternellement le fonds une fois acquis de ses vices et de
ses vertus.
Telle est en pen de mots la situation morale d'une nation a.
laquelle on a impose l'usage d'une langue etrangere, et ce tableau,
quelque sombre qu'il soit dejA, est encore bien au-dessous de la
verite. L'individu qui a du renoncer A son idiOme maternel est
non-seulem.ent frappe de mort quant a son existence intellectuelle,
mais it est frustre de tous les avantages, tant materiels que
spirituels, auxquels mine connaissance parfaite de la langue en
usage donne seule accés ; it ne pent occuper tous les emplois
auxquels ses talents le rendent propre ; it doit renoncer a toutes
sortes d'entreprises qui pourraient amêliorer son sort ; ii est tous
les jours expose a etre la dupe de son ignorance, parce qu'il dolt
confier ses interets a des personnes êtrangeres, bien qu'il aurait
pu les defendre beaucoup mieux lui-meme, et sans que vela lui
cut co-ate la moindre chose; enfin, si d'un cote ii profite pen des
lumieres du siecle pour perfectionner son esprit et multiplier ses
connaissances, on pent ajouter que de l'autre it ne contribue
presqu'en rien a repandre les lumieres ; car, malgre toutes les

498

EEN BROKJE GESCHIEDENIS

connaissances qu'il pourrait avoir, it rencontrera partout des
difficultes qui le decourageront, et ne parviendra jamais a se
rendre aussi utile a la socióte, soit par ses ecrits, soit meme par
ses oeuvres, qu'il aurait pu le faire sans cet obstacle de la langue.
Ce n'est pas tout, l'obstacle dont it s'agit ne se borne pas a
faire sentir ses effets pernicieux aux classes inferieures et
moyennes du peuple chez lequel it exerce son influence, it va
plus loin; it engendre un nouveau anal, en iinprimant a la nation
toute entiere, mais surtout aux classes elevees, le. caractere
d'une servilite imitative a regard du pays, dont elle emprunte la
langue. En effet, cette inclination coupable et ridicule pour tout
ce qui vient de l'êtrang-,er fausse enerve l'esprit,
6touffe tout germe de nationalite et avec lui l'amour de la patrie
et de l'independance. Que peut-on attendre de celui dont le
caractere national est vicie, dont tous les gouts sont abatardis,
qui met du merite a n'être plus nen par lui-meme, et qui place
toute son ambition dans une singerie plus ou moms parfaite des
formes et des mceurs etrangéres ? Certes, rien de grand ni de
noble, rien qui puisse attester de cette dignite male, naturelle
tout homme qui a su conserver la puretê et la puissance de son
caractere. Toute nation n'est susceptible d'un veritable perfectionnement, qu'en tant quelle reste elle-meme et qu'elle a coin
de developper toutes les qualites qui constituent particulierement
son etre ; c'est dans l'amour de soi, dans le developpement des
facultes qui nous sont propres et individuelles que reside le
principe conservateur de l'individu. Si vous detruisez ce fonds,
, cette essence premiere de notre personnalite morale et intellectuelle, nous ne son-Imes plus rien ; nous echangeons une valeur
absolue et inherente a notre personne cdntre une autre qui n'est
que relative, et qui depend du modele que nous nous sommes
propose pour imitation; au lieu de tourner librement autour de
notre moi, nous sommes tour-a-tour entraines par differents centres situes hors de nous et au dela de la sphere de notre pouvoir.
Or, par ce deplacement des centres, le principe de toute liberte
ntellectuelle est aneanti ; et sans une entiere independance de
l'esprit on ne dolt pas compter sur un kat durable d'independance nationale.
L'originalite, dit Benjamin Constant, dans ses Mélanges
de Littiralure et de Politique, « est toujours le resultat de l'independance . .................
Vindividualite dans l'homme peut seule inspirer de l'interat surtout aux nations etrangéres.
Voila pour les personnes, et deja l'on dolt entrevoir que la
mediocrite de talent et de caractere qui resulte de l'ignorance de
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la langue et d'une nationalite corrompue et abAtardie ne peut
avoir qu'une reaction fres malfaisante sur les choses. L'administration.publique, la plupart des charges du gouvernement et
une foule d'industries privees doivent plus ou moins se ressentir
de ce manque de lumieres, et si l'experience n'etait pas la, pour
appuyer cette assertion, on pourrait, ce me semble, l'admettre
a priori.
En résumé, je ne doute pas que quiconque a la moindre
notion des principes, dont je viens de faire mention, et que je
n'ai fait qu'effleurer, conviendra avec moi que dans tout pays oft
les droits de la langue maternelle sont meconnus et foules aux
pieds, it y a peu ou point de caractére national, que la civilisation y est sapee dans ses fondemens, surtout pour ce qui regarde
les masses, et que les differentes affaires publiques on privees
de la vie y sont de ce chef moins bien gerees que dans tout
autre pays oft ces droits sont respectes.
Telles sont les tristes consequences d'un systéme destructeur,
auquel on s'est abandonne jusqu'd ce jour avec une insouciance
viaiment coupable elle sont inevitables, et l'histoire est la pour
desabuser toes ceux qui pourrJent en douter un seul moment.
Pour nous convaincre, nous n'avons qu'a, consulter les annales
de la litterature, et a comparer entre eux les progres litteraires
des differentes nations, et notamment ceux d'un rrieme peuple
scion qu'il a joui d'une entiére independance de caractére et
d'intelligence, ou bien qu'il a ete dornine plus on moins directement par Finfluence d'une langue etrangere.

Tit betoogt hij met grondig,e bewijsvoeringen nit Quetelet, Schlegel, Villemain, en besluit :
Ces passages nous apprennent entre autres, que le spectacle
avilissant d'une nation qui se plait dans une abnegation complete
de son caractere natal est heureusement rare qu'au contraire,
tout peuple bien ne finit tot ou tard par se soustraire aux actions
etrangeres qui font violence a sa nature. et attache meme une
sorte d"ignominie a subir le joug honteux d'une influence qui
blesse sa dignite, son amour-propre national, en deteriorant en
lui les qualites individuelles qui sont sa propriete, et dont dependent son bonheur, son merite, sa gioire et en general toute la
valeur intrinseque de l'individu. Mais it est affligeant de voir
combien ces verites paraissent ignorees, ou du moins generalement negligees par tons ceux qui sont revetus du pouvoir, depuis
les plus grands jusqu'aux plus petits. S'il fallait en juger, par
exemple, par la leg-,erete avec laquelle nos grands souverains de
l'Europe disposent des peuples, tantOt en dechirant par le milieu
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une nation bien unie par les mceurs et le langage, tantOt en
rapiecant en un tout incoherent les debris muffles de differentes
nations, tout cela sans avoir le moindre egard aux lignes morales
qui les separent, et en ne prenant en consideration que ce qu'ils
appellent la haute politique, c'est-A-dire les interets generaux de
la grande famine europeenne, tels qu'eux les concoivent,
faudrait en conclure que ces hautes puissances sont placees
tres-bas sur rechelle philosophique de la pensee, et qu'elles sont
loin de s'acquitter honorablement de la haute mission qu'elles
semblent devoir remplir sur la terre. A en juger aussi par l'opinion
de ceux qui croient avoir tout fait pour les Flamands, en leur
accordant le libre usage de leur langue, nous devons conclure
qu'ils sont encore bien eloignes du vrai principe sans compter
ce qu'une pareille disposition a de ridicule, lorsqu'on la met en
presence des droits imprescriptibles et inseparables de la nature
de l'homme. C'est presque comme si l'on nous accordait le libre
usage de nos cinq sens, comme si l'on voulait nous permettre de
voir, de sentir et en general de satisfaire les besoins inhêrents a
notre organisation : on parait ignorer que ce n'est pas d'un libre
usage qu'il s'agit, mais d'une loi, d'une necessite, d'un besoin.
Telles sont les reflexions generales que m'a sug-gerees la
difference des langages, qui divisent la Belgique en deux parties
presque egales, et qui, dans les circonstances actuelles, ou l'on
s'occupe a reconstruire l'edifice social, pouvaient d'a atant moins
etre passees sous silence qu'elle ont une affinite intime avec le
principe radical qui vivifie silencieusement les mouvemens
politiques, qui dans ce moment couvrent une grande pantie de
1'Europe.
Wij1 we toch aan 't aanhalen zijn, kan ook deze bladzijde
uit een artikel van J . Fr. Willems : V oorrechten vau het V laemsch
bij de oude Vlamingen en bij de V lamingen der XIX e eeitw, hier
wei van pas komen, dat geschreven werd naar aanleiding
van de wet op het hooger onderwijs.
« Wij hebben onze nationaliteit hernomen : wij moeten onze
nationaliteit bevestigen wij moeten onze nationale rechten
verdedigen ! Zoo roept men ten alle kanten, en echter, de zelide
menschen, die zoo hoog schreeuwen dat zij de nationaliteit hunner voorouders hebben hernomen,willen de nationale tael hunner
voorouders niet hernemen. De nationale rechten, welke de oude
Vlamingen gedurende zooveel eeuwen verdedigden, worden
thans door vele Vlamingen niet alleen verwaerloosd, maer zelfs
under de voeten getrapt. Wat was er natuerlijker, dan dat men,
bij het herkrijgen der zelfstandigheid als yolk, ook den wijzen
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maetregel weer invoerde, die bepaelde, dat men de ingezetenen
besturen zoude in al sulcke tale als men spreekt ter .plaetse, dat
is, in het Vlaemsch bij de Vlamingen, in het Waelsch of Fransch
bij de Walen? Geen onzer representanten schijnt er limner aen
gedacht te hebben om, bij het staetsbestuer, tot het bekomen
van dit oude voorrecht, aen te dringen. Artikel 23 der Grondwet
laet nogthans toe vast te stellen, dat men bij de openbare overheden en bij de rechtbanken zal handelen in de tael, die men
spreekt ter plaetse waer de rijksambtenaer of rechter gezeten is.
Intusschen leven wij in een volslagen taelanarchie. Het
Gouvernement, bij -wiens hoofdbeamten men weinig- Vlaemschsprekers aentreft, laet elken burger de vrijheid zich van zulke
tael te bedienen als hij verkiest. By de conceptwet voor het
hooger onderwys had hetzelve een artikel ter kamer voorgedragen, waerby aen het Vlaemsch de zelfde rechten wercl toegekend als aen het Fransch.
Kart voor de openbare zitting, in welke men over die wet
moest steinmen, kwamen de Vlaemsche representanten A, B,
C, D, en E by elkander, bespraken onderling dat zij dit artikel
zouden verdedigen, dat men nu Loch eons jets voor het Vlaemsch
moest doen tot gelijkstelling van hetzelve met hut Fransch,
waervan de studenten verplicht zouden zijn de lessen te volgen.
Men kwam overeen dat A het eerste zou spreken, en dat dan B,
C, D, en E zouden volgen.
Toen het er echter op aen kwam te spreken, en een lid der
kamer voorsloeg om de Vlaemsche lessen niet verplichtend te
malted, bleek het dat A t'huis g-ebleven was. B, C, D, en E bekeken elkanderen met groote oogen, als of zij zeggen wilden :
Nu, is het tijd om te beginnen; doch B bleef wachten op A, en
knorde om dat deze niet opkwam. C wachtte op B: D op C ; en
E zweeg stil dewijl B, C en D hunnen mond niet openden, en
zoo werd het Vlaemsch, als een verschoveling, facultatief verklaerd. Er zijn nogthans leden bij de kamer, die, voor twintig
jaren, tot het herstellen der landtael met mij ieverig werkzaem
zijn geweest.
In de provincien gaet het niet beter. » (1)

'k Heb mijn beloofde brokje geschiedenis gegeven. Dat
nu ieder voor zichzelf met het oog op de huidige toestanden
er 't besluit uithale dat er insteekt.
JAAK BOONEN.
(1) Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Leiterkunde en
de Geschiedenis des V aderlands, uitgegeven op last van de MaetschaHij lot bevordering der Nederduitsche Tail- en Letterkunde, door
J. F. WILLEMS. 2e deel, blz. 392-393. Gent, Gyselynck, 1838, in-8°.
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Er hebben in ons land, in Noord en Zuid, in den afgeloopen
zomer, drie beiangrijke kunstgebeurtenissen plaats gehad, waarvan de eene groot gerucht heeft gemaakt en de beide andere
bijna onopgemerkt voorbij gegaan zijn : I. het Rembrandt-feest
in Holland; II. the Exhibition of a Selection of Works by Flemish
and Modern Belgian Painters, in den Guildhall te Londen en
III. de Tentoonstelling in den Antwerpschen Kunstkring van
Linnig en Verstraete, waarop ik in mijn vorige kroniek met een
enkel woord heb gedoeld.
EXHIBITION OF A SELECTION OF WORKS BY FLEMISH AND MODERN
BELGIAN PAINTERS, under the gracious patronage of His

Majesty the King of the Belgians. 3 Mei-28 Juli 1906.
Belgie heeft, vooral met het oog op 't belang van zijn jonge
kunstenaars, die een groote markt voor hun werk in En ;eland
kunnen vinden, ongelijk gehad zoo weinig nota van de Londensche expositie te nemen, al is ze door de meeste toonaangevende
critics toch wel bezocht ; want al waren er vele oude bekenden, er
was ook veel slat verrassend was en heel nieuw. Overigens was
ze geheel met het oog op den Engelschen smaak en Engelsche
behoeften, door den bekwamen directeur Mr Temple. ing,ericht en
bereikte ze een eindcijfer van over de honderdduizend bezoekers!
Dc toegang was vrij.
Het belangrijkst aandeel werd door onze Vlaamsche vroegmeesters geleverd. Sir Fred. Cook, het Gymnasium te Hermannstadt, Charles Weld-Blundell, Alfred Brown, the Duke of
Devonshire, hadden echte of twijfelachtige van Eycken ingezonden, waarvan het belangrijkste was de drie Marie6t aan Jezus'
Graf (I). Hoewel 't in Brugge aan de zuster der van Eycken,
Margaret-ha, werd gegeven en Hymans den mysterieusen naam
van den Meester van Flemalle heeft genoemd, zal 't toch wel
(I) Sir Fred. Cook.
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nderdaad van Hubert zijn c r). Al is het in enkele deelen sterk
overgeschilderd ; in het landschap vooral bezit het groote verdiensten. Het Portret van den man met den blauwen kafiroen (2) blijft,
hoewel 't veel moois heeft, toch twijfelachtig-. De overige, alle te
Brugge, -waren zoo ruw behandeld en door onhandige restauraties
nog meer dan door den tijd verrninkt, dat het nauwelijks meer
werk van de van Eycken kan genoemd worden, al leeft hun
traditie er nog wel in.
De inrichting van tentoonstelling en kataloog was zeer
regelmatig en methodisch De meesters volgden elkaar naar jaarteekening en rang van verdienste. De directeur had zich zonder
zichtbare inspanning de grootste moeite gegeven. Aileen waren enkele attributies verkeerd. Dat vraagstuk der attributies is echter,
hoewel een zeer bearbeid, toch nog nauwelijks ontgonnen veld,
de aanbsiding tot allerlei lang gerebte en onvruchtbare polemiehen. Men vecht over een slangetje, een streepje, een initiaal,
over 't Ai auzclien van T-Tendrik met de Bles, over 't al of niet aanwezig zijn van 't nederig Als ick can der van Eycken. Men
ligt, niet een loupe gcwapend, bijna el) 't paneel, neemt het van
den wand en bek-lopt het van ichteren, maar den deemoedigen
zin, die deze kunst bezielde, begrijpen doet men niet larger.
Verder herinner ik mij de schoone Afnemin,,,,- van 't L.-"ruis van
Rogier van der Wevden 3 een van zijn heerlijkste werken,
rijp en tragisch van teen, aangrijpend van koloriet. Op een laag,
spits heuveltje, tegen een zeer bewogen tunel, staat de stain
van het hauls. DAarveor, op den grond neergezegcn, houdt de
roodgedrapeerde \/".aagd, met den Witten hoofddoek, het mooie,
blank-x-erstarde lichaain van Jeans vast, die er bier ender dan zijia
moeder uitziet; vooral 't schoone,uitdrukkingsvolle gelaat is zeer
verzorgd De Begiftiger met een heilige en een kardinaal zijn,
hoewel een beetje stijf in de houding, tech nog heel aantrekkelijk. Vooral de tragiek in het stub is aangrijpend, van dozen
meester, die zoo geed het treurspel van 't lijden van den Verlosser heeft verstaan. Het is waarschijnlijk uit een bide' afkomstig en belioort tot de « principaelste werken van Meester
Rogier ». Met verteent sterke evereenkemsten met een andere
Grqflege,-ing, die door het Brusselsch Museum op de verkooping
Pallavicini-Grimaldi te Genua werd aangekocht. Men weet dat
tegenwoordig,vooral door bemoeiing van den heer Wauters, te,c,re-

It) Men vergelijke het stukje van Hubert in het museum van
Turijn,.
2) Hermannstadt.
(3) Earl of Powis.
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lijk met Meester Rogier, een zekere Bugatto genoemd wordt (I),
want, zooals de heer Paul Lambotte opmerkt : le catalogue de
l'ceuvre de Roger van der Weyden est encore hasardeux et
incertain. » Mooi was ook het Halflortret van een jongen Man.
Leon Cardon, in igo2 te Brugge tentoongesteld, een fijn, geheel
baardeloos gezicht, donkerbruin haar, donkergroene fonds, roodbruin, met lichtbruin bont afgezet kleed De overige stukken aan
van der Weyden toegeschreven, A Virgin and Infant-Christ en
een Descent from the Cross, schenen me twijfelachtig en zeer
belangrijk.
Dan was er de St- Victor with a Donor, dat ons in den laatsten
tijd op alle tentoonstellingen van Primitiven volgt, ik wil niet
zeggen achtervolgt, want het is een prachtig werk. Het is
afwisselend, ieder noemt dan zoo eens een naam, om blijk van
geleerdheid en speurzin te geven, aan Jan Gossart, Jan van
Parys, van der Goes toegeschreven. Hier stond het nu weer,
zooals trouwens ook in het Glasgowsche Museum, op van der
Goes Van der Goes is een zeer eigenaardig meester, dien men
dadelijk herkent en hier in dit stuk is niets van der Goes-achtigs.
't Moet van een Vlaming zijn, die zeer sterk onder Fransche
invloeden heeft gestaan, of van een Franschman, die onder
Vlamingen gewerkt heeft. De vroeg-Fransche, de vroeg-Vlaainsche scholen zijn zoo eng verwant, dat de grens nauwelijks is te
trekken, 't heerlijke landschap op den achtergrond komt me voor
in Bourgondie te zijn. Ziehier nog weer stof voor veel lang-uitgetrokken vertogen, die echter aan den verheven indruk van
dit zeldzame werk niet zullen schaden : er zweeft een eigenaardig
koele toon over 't stuk, dien men ook op de onlangs door den.
Louvre aangekochte Edelvrouw met haar Patrones, de H. Magdalena, van den Meester van Moulins weervindt, die aan denzelfden kunstenaar toegeschreven wordt.
Memling was natuurlijk niet zoo schitterend als te Brugge
vertegenwoordigd. Er was 't Portret van Willem Moreelse,
burgemeester van Brugge en van zijne vrouw, Barbara van
Vlanderbergh van Herstvelde.
Een drieluik, van den Hertog van Devonshire, is volgens
Weale, 't oudst bekende werk van Memling. In het middenpaneel tronen de Maagd en het Kind onder een wijde portiek.
De begiftigers, voorgesteld door St Katharina en St Barbara,
liggen geknield op den voorgrond, zijn : Sir John Donne of
Kidwelly, Carmarthenshire; controller of the Customs of Bristol en zijn
Gemalin Elisabeth, jongste dochter van Sir Leonard Hastings of
(I) Zanetto Bugatto de Milano, moet een leerling van Rogier
van Doornik (van der Weyden) zijn geweest.
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Kirkby.Sir John en zijn vrouw vertoonen de Badge van den witten
leeuw van het huis van Marche en een rozenketen, die in 1461
ook door Eduard IV werd aanvaard. Sir John sneuvelde in den
slag bij Edgecote, 1469.
Een zeer aantrekkelijk meester is voor mij Petrus Christus,(i)
een leerling der van Eycken.Wij herinneren ons alien zijn mooie
V erloofden van de Brugsche tentoonstelling. Hier was van hem
een prachtig loriret van Edward Grimston, Gezant van Koning
Hendrik VI van Engeland aan 't Bourgondische Hof. Het stuk is,
volgens den kataloog waarschijnlijk in 1446 te Calais geschilderd.
Een zeer interessant en volkomen onbekend schilderij, was
door Mr Weld-Blundell ingezonden. Het heeft zeer de aandacht
getrokken. De heer Lambotte beschreef 't in de volgende woorden in Onze Kunst : « Un tableau imprevu composition importante
intimement enigmatique et curieuse. Evidemment it provoquera
des dissertations interessantes. C'est une Vierge a l'Enfant, entre
deux an,;es musiciens et d'autres personnages. A gauche au premier plan s'agenouille en donateur, vétu dune robe bleue de roi
brodee en or de fleurs de 13,, s heraldique, au colt l'ordre de St
Michel. En face de lui Ste Marguerite (?) tenant une colombe
et posant le pied sur une fete de Satan. On identifie ce donateur
a Louis XII de France on bien a un comte de la Marche. La
sainte A la colombe deviendrait donc la comtesse sa. femme.
Quel serait en ce cas le sees de cette face satanique a la territle
grimace »? 1k zou geneigd zijn om het te houden voor werk van
denzelfden meester, die is Calvaire, met Saint Louis, Saint Jean
B., Saint Denis en Charlemagne schilderde, dat gedurende de
tentoonstelling van Fransche primitieven veel werd besproken
en thans in den Louvre hangt.
't Voor mij interessantste stuk van de heele verzameling, was
't portret van Mary Tudor van Engeland (Bloody Mary, die met
Philips II van Spanje was getrouwd) geschilderd door Lucas de
Heere. Werk van dozen meester was tot hiertoe vrijwel onbekend (2), Dit is een meesterlijk portret, zoowel wat vaardigheid
als zielestudie betreft, 't is van een heel jong meisje, een tenger
fig-uurtje, een vaag gezichtje, met ongevormde trekken, zooals
(I) Neale neemt aan dat hij zoo werd genoemd omdat zijn
-vader kruisbeeldjes maakte, die hij te schilderen kreeg, waarom
ze hem Petrus, de Christus man noemden.
(2) Lucas de Heere word in 1534 te Gent geboren, werkte
eerst bij zijn vader en later bij Frans Floris te Antwerpen. Voor
Catharina de Medicis teekende hij tapijtontwerpen te Parijs. Hij
moet zeer jong zijn geweest, toen hij naar Engeland ging om dit
portret van Mary Tudor te schilderen, want hij stierf op zijn
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men die in Engeland vaak ziet, brandend rood haar en groene
oogen, met een zeer wreeden trek om den mond; 't voorhoofd,
zooals bij alle Tudors, hoog en verstandig. Men voelt medelijden
met het arme schepseltje, dat haar gansche leven naar liefde
hunkerde, die ze niet vond. Wellicht heeft haar dat dien wreeden trek gegeven, die overigens met haar godsdienst niets had
uit te staan. Ware ze Protestant geweest, ze zou even goed Katholieken vervolgd hebben, dat ging in dien tijd zoo om en om.
De stukken uit het Renaissance-tijdvak, waartoe ook onze
Frans Hals werd gerekend ! waren niet zoo belangrijk dat ze
een plaats kunnen vinden in deze korte kroniek. Van Dijck was
niet met zijn beste werk vertegenwoordigd. Van Pourbus en
Jordaens waren er goede portretten, van Rubens twee prachtige
stukken : een Yonge, splende Leeuwin, Earl of Normanton, en
Koningin Toinyris met het hoofd van Cyrus, Earl of Darnley. Vooral
dit laatste was meesterlijk van teekening en rijk van kleur,
een echte Rubens. waaraan zijn leerlingen ,;een zichtbaar deel
hebben gehad.
Onder de latere meesters waren vooral belangrijk drie tot
hi.ertoe nooit geziene werken van Leys. 't Eene, W andeling langs
de W alien behoort aan Z. M. (Kasteel te Laeken), de twee andere
Luther, die in den bijbel leest, Sir Cuthbert, en Boogschieten, aan Miss
Philipson. Verder noem ik de namen van Alfred Verwee, Alfred
Stevens (24 Aug. van dit jaar overleden), Charles de Groux,
Dyckmans, Verboeckhoven, Clays, Madou, Coosemans, de
Winne, Artan, de Braekeleer, Gilsoul, Jacques de Lalaing,
enz., alle met min of meer bekende stukken, die dus voor ons
minder belangrijk zijn.
Er waren echter ook groote leemten. Enkele, zooals Van
Beers, waren slecht vertegenwoordigd, van anderen, als Lybaert
en Khnopff, was een overvloed, van Verstraete en Courtens
heelemaal niets, van Linnig enkele mooie dingen.
KUNSTKRING TE ANTWERPEN, WILLEM LINNIG JR EN THEODOOR

9 Juni-22 Juli 1906 (wegens gebrek aan belangstelling vroeger gesloten).

VERSTRAETE,

Van deze beide meesters, Linnig en Verstraete, werd in JuniJuli een tentoonstelling ingericht, waaraan door de Antwerpenaars al heel weinig aandacht is geschonken.
vier-en-twintigste jaar. Hij trouwde met de dochter van den burgemeester van Veere en werd om harentwille protestant, wat
deze vlucht naar Engeland verklaart. Hij maakte ook verzen,
o. a. een lofgedicht (niet zeer fraai) op de broeders van Eyck.
Zie van Mander.
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Beide meesters zijn dood (1) had ik bijna gezegd, maar de
arme Door Verstraete leeft nog.Maar hij zal nooit meer
schilderen.
Dat maakte deze expositie van bijna louter meesterstukken zoo
vreeselijk droevig. « Ah, what a noble mind is here overthrown ».
't Is of een voorgevoel van zijn lang dreigend lijden heentrilt door
zijn heele werk, hoewel 't in ieder opzicht Gezonde Kunst x,
is. Hij is bij uitstek de schilder van den weemoed, een onmiddellijke afstammeling van van der Weyden bijn a.Er trilt weemoed
in zijn zonnigste vlakten, in zijn tuintjes, in 't hofke van 't huis,
waar hij woont; ze zweeft door zijn bosschen, ze ligt op de
gezichten van zijn eenvoudige Vlaamsche boeren, die hij ook
't liefst in hun weemoed geschilderd heeft. Maar daarorn is deze
kunstenaar zoo bij uitstek Vlaamsch, want het Vlaamsche landschap is heel weemoedig. En wellicht in nog hoogere mate dan
Courtens heeft hij de lieflijkheid van dat landschap verstaan,
Courtens, met zijn mannelijk krachtig temperament, schildert er
den lach van en hij de droefheid, die er zweeft langs die lage
luchten, niet juichend blond, zooals Holland in den zonneschijn
kan zijn, maar ineensmeltend in een innig teeder grijs, dat een
wordt met de lage wolken, — de weemoed van die lange lanen,
aan den Binder zich vereenigend in een kruis. « Vrome Horsen
geduldig trekkend den ploeg door de klei en de mysterieus- verheven figuur van den oud-testamentischen zaaiinan, die 't zaad in
de open voren strooit. Dat is Door Verstraete's land daar heeft
hij g,ewandeld, gewerkt en geleden, ddar bloedt hij nu zijn
laatste dagen nit. Nu zal hij nooit meer schilderen. Maar hoe
heeft hij 't vroeger geschilderd in zijn kracht, dat geliefde land!
Met de teere knoppen van 't eerste groen, met de juichende zon
op de bloemen in , zijn hofkat, met de stille figuren van zijn
boeren, die geduldig-gelaten een doode dragon naar 't graf, met
de wijde, zacht-besneeuwde vlakte, waar een priester met een
koorknaap in 't barste weder, den laatsten troost aan een
stervende brengt. Ook in Holland en Zeeland vooral heeft hij
veel g ezworven en beter dan menig Hollander de poezie van ons
landschap verstaan zijn laatste stuk is in Zeeland geschilderd.
Maar zijn groote liefde bleef toch altijd voor Vlaanderen. Zijn
productieviteit was buitengewoon, als men bedenkt dat dit alles
voor zijr, 50ste jaar gemaakt is ! Dit zal ook wel voor een groot
deel de oorzaak van zijn lijden zijn geweest. De tentoonstelling is
te lang geleden om hier nog in onderdeelen te treden. Van Linnig
valt ook veel goeds te zeggen, hoewel ik de combinatie van deze
(I) Linnig stierf in 189o.
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twee uit 't oogpunt van hun talent zonderling vond. Hij is
vreemd, weird, soms barok. Heel knap altijd, met een weelderig-rijke verbeelding, waar iets van Breughel en soms iets van
Bosch inzit, zelfs aan Hans Baldung Griin en Dtirer herinnert
hij mij hier en daar ; ook aan Rops.Te Londen had hij ook heele
mooie dingen, die wij hier nog eens vonden herhaald. Zijn
koloriet is vreemd, maar schoon en schijnt hier en daar door de
Braekeleer beinvloed.
De tentoonstelling was een groot genot, waarvoor de Antwerpenaren, volgens gewoonte. niet dankbaar geweest zijn.
VIERING IN HOLLAND VAN REMBRANDT ' S DRIEHONDERDJARIG GEBOORTEFEEST. 16 kill 1 906. ----- Opening van de Rembrandtzaal.
Tentoonstellingen in Arti en bij Frederik Muller, te Amsterdam, en in de Lakenhal, te Leiden.

Het feest in Holland tot Rembrandt's eer, maakte heel wat
meer furore ! Het maakte die vooral naar buiten uit, al de buitenlandsche bladen en periodieken waren vol van Rembrandt ...
Maar een volksfeest is 't toch niet geweest. De lagere lag en van 't
y olk hebben bij ons geen tijd en geen gevoel voor kunst, daartoe
zijn ze te slecht gevoed en te arm. Kunst is altijd eenigszins een.
weelde-artikel. 't Was een feest voor eerste standen, die zich
statieuslijk vereenigden in kerk, museum, Aula, schouwburg
en tentoonstellingsgebouw. Men zag altijd weer dezelfde gezichten ! Het was een kunstenaars feest vooral; dat had het ook
maar moeten blij ven.Het volk van Nederland had aan Rembrandt
te zeer misdaan, en dat g-af ze wel een beetje een onbehagelijke
sensatie. Trouwens, zelfs onder de eerste kringen snapt men ook
nu nog van Rembrandt niets. En een hulde, die hier de meest gepaste zou geweest zijn, ontbrak ; er was geen eigenlijke Rembrandt-tentoonstelling,hoewel die in de Lakenhal er,niet onwaar_
dig, de plaats van innam. Men verzekerde mij dat er wel stappen
waren gedaan, maar dat het onmogelijk was gebleken om een
voldoend aantal Rembrandts van de eigenaars los te krijgen. Ze
stijgen alle jaren in waarde en bij de terugzending van de
stukken der vorige tentoonstelling (1898) moeten er bij 't verpakken vele beschadigd zijn. In de plaats van Rembrandt was er
nu in Arti een Eere-Tentoonstellnig vau Hollandsche Meesters. Alle van
de oude garde, waarvan reeds de meesten gestorven zijn : heerlijke Weissenbruchs, die toch wel een gianzend en tevens heel
innig meester is geweest, Mauve, Jaap Maris (prachtige dingen van
hem), Israels, Bosboom. — Alma Tadema was er ook, hij is wat
archaisch, maar zeer conscientieus, de Hollanders houden niet
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van die geleerde kunst, die ze te verzorgd vinden in de onderdeelen en waarin absoluut Been stemming ligt.
Verder werd er gefeest in 't Museum : Oj5ening van de Rembrandtzaal (I), gefeest in Arti, gefeest in de Westerkerk, gefeest
in de Aula der Amsterdamsche Universiteit. Deze laatste hulde,
enkele dagen vOor 't feest : het aanbieden van 't eeredoctorschap aan de heeren Bredius, Hofstede de Groot en Veth,
waarvan de beide eerste reeds doctor waren,was eigeniijk de
meest eigenaardige van al, en uitgegaan van een vreemdeling-,
hoogleeraar aan onze universiteit, Prof. Dr Max Conrat. Die
drie heeren, te samen met de afwezige Wilhelm Bode en Michel,
ontving-en deze hulde ter eere van Rembrandt en 't meest treffende van deze inderdaad aardige gedachte was, dat de openingsrede door Prof. Jhr Six werd uitgesproken, die een rechte
afstammelin€,, is van Burgemeester Six en die zeer veel op zijn
voorvader lijkt (2).
Overigens heeft over 't algemeen Leiden Rembrandt eigenlijk waardiger dan Amsterdam gehuldigd. Er was een zeer belangwekkende tentoonstelling in de academie, ineengezet door
Dr Dvserinck en Hofstede de Groot, waar fotos naar 't geheele
Uduvre van Rembrandt, naar tijdsorde geschikt lagen en tevens
een keurverzameling van teekeningen o.a. 't album van Bonnat.
In de Laken.hal hing \vaarlijk een schat van allerinteressantste doeken. Puike Jan Steenen, o. a. van zijn zeldzame
bijbelsche tafereelen, die hij bijna nooit kola schilderen, omdat
't niet werd betaald, een heel mooi Zeelie van Porcellis
verscheiden stukken van Pieter de Hooch en Gerard Dou, die in
't begin vooral vaak zoo'n groote overeenkomst heeft met
Rembrandt, dat verscheiden der aan Rembrandt toeg-eschreven
stukken, geloof ik van Dou zijn, en eindelijk van den meester
zelf wezelijk een klein keur-collectie, waaronder ik vooral noem
Rembrandt's V ader (meer waarschijnlijk zijn oudste brooder) in
Oostersch costuum (Mev. May, Brussel) 't Portret van Petronella
Buys (Preyer den Haag) een prachtig ding in zijn vroege manier.
(i) Die niet is wat men er van verwachtte, want hoewel de
stukken wel beter hang en, is door de zoogenoemde luist aan de
achterg-evel, Cuypers heele mooie gebouw ontsteld en zoo goed
als in 't Trippenhuis hangt de Nachtwacht toch nog niet! De
verbouwing heeft 6o.000 gulden gekost.
(2) Verder was er een tentoonstelling bij Frederik Muller
van enkele heel mooie ding-en naar belangrijke oude meesters,
u. a. een Yeitgillortret van Rembrandt, waarover een heel gedoe
is geweest of 't een origineel was of een copie.
(31 Een in Vlaanderen (Gent) geb. schilder, die in Holland
woonde.
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Dan de zoogenaamde « Nieuwe Rembrandt » Andromeda aan de
Rots, een ( voor Rembrandt) mooie akt-studie, waarvan Dr Bredius onlangs door een gelukkip-, toeval de gelukkige bezitter
werd en een bijzonder interessant doek, geheel als studie
opgevat, van Mr Newgass te Londen : De triumfeerende Romeinsche
consul gebiedt zijn vader van het i5aard to slif gen, vroeger bekend als
de trionflocht van Scipio Africanus. Van dit stuk zei Jan Veth in 't
Octobernummer van Onze Kunst: « Voor het te Leiden expozeeren
van den zoogenaamden mag men de kommissie bizonder
dankbaar zijn. Het is een werk, dat het zien en herzien overwaard
is. In die rosse geweldigheid van prachtig neergesmakte figuren,
vol staatsie en tumult en zwaar wapengedruisch, ligt een bijzondere zij de van Rembrandt's kunst.
Het trotsche akkompagnement van dat donkere kasteelgevaarte, waaruit rechts die menschendrom naar beneden stroomt,
verhoogt nog den somberen luister van het ceremonieel gebeuren
op den voorgrond. »
Verder was er een precieuse verzameling van een kleine
honderd teekeningen, de meeste in het bezit van Dr Hofstede de
Groot. (I)
STAD GENT

XXXIXste

TENTOONSTELLING 1906.

De « Drie Jaarlijksche ».
Ik beken gaarne en men moet daarom in deze maar niet
te veel waarde aan mijn oordeel hechten, dat ik de kunst, die
hier den boventoon voerde, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, voornamelijk bestaande uit het werk der oudere artisten, volstrekt niet genieten kan.
Bij 't zien van die staketsels vol kunst, zooals de heer Goffin 't
g-enoemd heeft, was mijn eerste impulsie om maar weer zoo
gauw mogelijk rechts omkeer te maken en had ik een gevoel of
(I) Ten slotte nog dit, een meededeeling, die eerst na 't
zetten van mijn Rembrandtstuk werd gepubliceerd : Rembrandt's
sterfdag was tot heden onbekend, men wist alleen dat hij den
8 sten October 1669 was begraven. In een onlangs door Jhr E. B.
Wittert van Hoogeland in de Genealogische Heraldische bladen,
openbaar gemaakt Memoriael, vinden wij « Den 4den October
1669 overleeden neeff Rembrant van Rhyn, schilder ». Dit
memoriael was opgesteld door een zekeren Sebastiaensz Vinck.
De oorspronkelijke naam van de familie, was van Tetrode het
waren verwanten van Rembrants grootouders aan moederskant.
Het was vroeger een aanzienlijk geslacht, gedurende de godsdienst troebelen vervallen, die, omdat zij katholiek waren gebleven, veiligheidshalve een anderen naam hadden aangenomen.
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ik nachtmerrie had. Mijn eerste indruk was een overweldiging
van kleuren, waarin een soort bessensaprood den boventoon
voerde, en pier en daar,als uit een brandende zee, een arm, een
been, een hop, een naakt vrouwenlijf of de smakelijke voorstelling
van een dooden en gedeeltelijk ontbonden bedelaar omhoog
doemde. Gaandeweg kwam er wat orde in den baaiert en viel
mijn oog, met eenig genoegen, want op dit stuk kon men ten
minste zien wat het voorstellen moest, op een oude bekende uit
Brussel, een leelijke juffrouw, die plat uitgestrekt op haar maag,
zich door een andere oude en nog leelijker juffrouw de nagels liet
knippen
;Vat den kunstenaar be woog om dit weinig verheven gebeuren
te vereeuwigen weten we niet, maar 't was tech knap geschilderd.
Zonde van den kostelijken tijd,'t onmiskenbaar talent en de dure
\Toff, die de goeie man er aan verknoeid had ! Volgende, men
moest dit -wel zien, want 't is verbazend groot, was de Godmensch
van den heer Delville, de gestorven en verheeriijkte Heiland,
die met theatraal gebaar de zielen tot zich roept van (le dooden.
Dichterlijke gaven waren bier zeker in -- verbeelding, hetdenmoed »,talent was niet te ontkennen, maar 't liet mij volkomen
koud. '1 Was ook beslist onaang-enaam en gedwon.gen van kleur.
Oder de weinige inderdaad heel goede dingen noein ik 't Portret
van Kardinaal .RamPolla, door Phillip Laszlo, een ander van
Courtens door Verheyden, die ook met zijn landschapjes gunstig
vertegenwoordigd was, een Eigen POrtret van Luyten. Van van
Rysselberghe, (ik houd niet van zijn kunst, maar 't is toch knapi
de schoone
.Roode Lint en 't gel-lee] gestippelde tine Lecture,
aangekocht door 't Museum te Gent. Dan de weird-aantrekkelijke
dingen van Laermans, die, wellicht niet al te best teekenen kan,
maar die een groot kolorist is, met de ziel van een dichter :
Terugkeer van het Veld en Indringers. De inderdaad heel mooie
landschappen van Edmond Verstraeten : Lente inorgen in een
Vlaamsch dol. , van Claus, Olmen langs 't Kanaal en Septembermorgen,
daarbij in eenen adem, 't verdienstelijke werk van zijn leerlinge
Mad. de Weert. Dan Wrak en Onsluimig Wader van Farasyn de
beide mooie doeken van 't echtpaar Leon Frederic,van meneer,
Zondag voor de Hoogmis, van madame Hoeve in Vlaanderen. Van
den heer en m.evrouw Gilsoul Smeeloort le Brugge, Dixrnuiden
Dude Huisjes in Holland en van zijn vrouw, een heel aantrekkelijk
kunstenares, Bloernend Beluik. Zeer schoone bloemen (Delphiniums)
voor een vrouw met ongewone bravour en kracht geschilderd en
mooi van kleur van Mej. Ronner (dochter van de poesen schil(I) Caro-Delvaille.
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deres ?). _Regenwolken en In Holland van Marcette, wezenlijk heel
aardige dingen van Frantz Melchers, waar niet al te veel inzit,
maar die toch knap zijn gedaan. Eerste Sneeuw in Brabant van
Taelemans en onder de allegorieen de Liefdefontein van Mej.
Calais, wellicht wat aanstellerig en pretentieus, maar toch
kranig bedacht en geteekend, de Emigranten van Hagemans en
't Drieluik van den heer Leveque, de Wizen uit 't Oosten. Een
Franschman, de heer Renouard, had allergeestigste koolteekeningen ing-ezonden naar den koning, die wel niet in 't karikatuurachtige vielen, maar Z. M toch voorstelden van zijn vermakelijke zij zouden onze koningin zoo niet durven afbeelden.
en ook niet dulden dat een vreemde 't deed, maar de schroom
voor « the Majesty, that hovers round a king » zit bij de Belgen niet
diep. Geestig waren de teekeningen echter zeer en de lichte spot
kon niet verhinderen dat Z. M. altijd blijft een zeer gedistingeerde figuur, a Perfect gentleman, ook al draagt hij wel eens oude
uniformen en oude hoeden.
Van de afdeeling beeldhouwwerk valt niet veel te zeggen.
Er was veel gezwaai van arrnen en leden, starre wanhoopshoudingen en verwrongen torsen.Daartusschen enkel stil mooi werk,
bekende dingen van Dillens, een prachtige buste van Rousseau,
een mooi portret van Mej. Scholz, beter dan Naar Zeeland,
Wanhoop van Stryman (niet slecht), de buste van G. van Wetter
door Canneel, de Steenkappir van Grandmoulin, dat echter zooals
veel Belgisch en zelfs Hollandsch werk tegenwoordig,zeer sterk
door Meunier beinvloed was.
Over 't algemeen echter merkte ik op, in schilder- zoowel als
in beeldhouwkunst, een veel te bekommerd zijn om uitdrukking
en te weinig bekommerd zijn om de hjn. Hetzelfde geldt voor de
jongeren in Holland, maar daar wordt dit gebrek ten minste door
een glanzend koloriet vergoed. Vroeger waren de Belgen ons de
baas in 't teekenen, in den schoonen, sculpturalen vorin. Dat
zijn ze nu niet meer. Ze verwaarloozen, behoudens enkele gunstige uitzonderingen het menschen-lijf, het inspannend portret is
hun te moeilijk, ze werpen zich op 't gemakkelijker landschap,
waarvan zij (ik heb hier alleen 't oog op de jongeren) de teere
stemmingen niet verstaan. Alles schildert tegenwoordig maar in
Belgie. Hun palet is te luid, er zit Been ziel in hun kunst — en
de natuur, hier in Vlaanderen vooral niet, bestaat niet uit een
leelijk lichtpaars, bessensaprose, licht kopergroen en geel! waartegen de omtrek. der voorwerpen niet voldoende aflost en te veel
vastzit in den achtergrond.
Over DILLENS, FARASYN, in 't Forst-zaaltje, en den zeer aan-
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trekkelijken luminist EDMOND VERSTAETEN (Verstraeten met een
N),in den Antwerpschen Kunstkring (24 November-3 December),
een volgende maal.
Een jong, tot hiertoe weinig, bekend kunstenaar, MAURITS
SEGHERS, een neef van Hilda Ram, exposeerde van 17-26 Nov.
1906 een dertigtal schilderijen in het zeer ongunstig gelegen
zaaltje van den Metropole. Het licht was te slecht en het werk
van dezen jongen styever was mij te volkomen onbekend, om
reeds nu een billijk oordeel over hem te hebben. We stellen het
liever uit tot een volgende maal, na een bezoek aan zijn werkplaats. Hij is in ieder geval geheel vrij van het moderne lawaai,
van 't zoeken naar luid-opdringende effecten in gillende kleuren,
— en al te groote ingetogen- en beseheidenheid zou men hem
velljcht eer kunnen verwijten. Hij schijnt weinig door Franschen, integendeel, geheel onbewust misschien, eenigszins door
Hollanders te zijn beinvloed, bezit jets van hun kwaliteiten -hij is 't best in 't weergeven van stemmingen — en jets van hun
g-ebreken hij is zeer zwak in voorstellen van figuren, hoewel
hij mij verzekerde dat hij portret geschilderd had.
Bijna al dit werk was van den laatsten tijd, van dezen
zomer.
Teekeningen, schetsen, krabbeis, waaruit men een
kunstenaar beter dan nit zijn eigenlijk werk leert kennel),
heb ik nog met van hem gezien.Op verzoek der redactie plaatsten
we deze korte nota.
A. W. SANDERS VAN Loo.
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DER ZWECK HEILIGT DIE MITTEL. Ein Beitrag zur
Geschichte der christlichen Sittenlehre, von M. REICHMANN
S. J. Freiburg im Breisgau. Herder 1903.
In de polemische schriften der Protestanten tegen de moraal
der Jesuleten ontbreekt zelden of nooit de beschuldiging, dat zij
het beginsel huldigen en leeren. : het doel heiligt alle (ook de
slechtste) middelen.
Bovenstaande verhandeling onderzoekt de waarde van deze
steeds wederkeerende beschuldiging, ten einde de oude strijdvraag, zoo niet van alle zijden te beschouwen, ze ten minste
over het doode punt te brengen en tot hare zakelijke oplossing
iets bij te drag-en.
Vooreerst een woord over de methode geschikt om het onderzoek vruchtbaar en doeltreffend te maken. Een kritisch oordeel over feiten van het verleden rust niet op het meer of minder
groot getal van hen, die deze staande houden, maar op de bewijzen, die hunne bewering- ondersteunen. Niet de uitwendige
waarschijnlijkheid komt in aanmerking-, het bewijs uit de bronnen alleen is afdoende en beslissend. En dit bewijs moet, zoo
rnogelijk, uit de eerste en oorspronkelijke bronnen, oorkonden
en getuigen op -wetenschappelijke wijze geput worden. Wie met
zulke hulpmiddelen eene bij de geleerden ingeburgerde meening
bestrijdt, vindt bij hen (wanneer zij een oog voor de eer der wetenschar . en der historische waarheid hebben) een gewillig geboor, evenals de natuurvorscher, die proefondervindelijk en door
onmiddellijke aanschouwing bewijst dat eene tot dusverre gangbare theorie van zij ne vakgenooten niet met de feiten overeenkomt.
Wanneer derhalve deze verhandeling betoogt dat de tot heden alg-emeene meening over « een geheiligd worden der middelen door het doel )) in de moraal der jesuieten, slechts steunt
op ondergeschikte, vervalschte, ongeloofwaardige bronnen en
getuigen, dat echter de oorspronkelijke, echte oorkonden het
tegendeel bevatten, zoo zal de wetenschap ook in dit geval het
verkregen resultaat laten Belden en bekrachtig-en.
Ook in onzen tijd weld de strijdvraag wederoin hevig besproken. Gedurende den zoogenaamden « cultuurkamp », hoewel
geen enkel bewijs werd geleverd, gingen de Protestanten voort
het aloude lied te zingen, zonder de minste poging te wag-en om
de aanzienlijke geldsommen als belooning voor een geldend
bewijs uitg,eschreven te winnen Zij brachten het zoo ver door
hun aanhoudend lasteren, dat de Jesuleten a staatsgevaarlijk »
werden verklaard en in balling-schap gezonden.
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Zeer -vaak `nerd den protestantschen schotschrijvers aangetoond, dat hunne methode van onderzoek tot niets kan
Zij steunt enkel op eenige, uit onzuivere bronnen geputte aanhalingen, die uit hun verband losgerukt, willekeurig aaneen
geregen worden, terwijl de betichte schrijver elders het tegendeel
uitdrukkelijk beweert en betoogt.
Derhalve stelt zich de schrijver voor de strijdvraag over doel
en middelen in verband met de heele christe!ijke zedenleer van
vioegeren en lateren tijd te behandelen in de volgende hoofdstukken : I. Heiligheid door werken •en door zuiverheid van
meening (biz. I). — Prof Dr nckler over de richting der
bedoeling (blz. IT). — TIT. Leer der H. Kerkvaders over het
richten der intentie. (blz. 2 9 ). — IV. Leer der Scholastieken.
(blz. 4o : . ---- V. Leer van Luther (blz. 55). — VI. `Vat leeren de
jesuieten over doel en middel? (biz. 63) -- VII Hoe bewijzen
de jongste beschuidigers hun iastertaal? (blz 7o). — VIII. Vat
leeren andere deskundigen over de vraag (biz. 77). — IX. Geschiedenis van de aanklacht (biz. 83) : . Van Pascal tot het
begin van den « cultuurkamp » !blz. 83); 2. van het begin van den
« cultuurkamp » tot igo3 (blz. 1°8). — X. Intentionalisme in de
inoderne Ethica (blz. 132). -- XI. Intentionalisme in de protestantsche Kerk )biz. TO. — XII. Besluit. (blz. 15o).
Ten gevolge der aangevoerde bewijzen staan Brie stellingen
vest als een pad boven water.
-I. De « methodus dirigenthu intentionis is naar vorm en
inhoud niets anders dan eene uitvinding van Pascal, en wordt
door geen Jesuiet geleerd.
2. De leer dat een goed doel een slecht middel heiligt, of het
beginsel : het doel heiligt alle, ook de zedelooste, middelen
wordt in dezen of anderen vorm bij geen Jesuiet gevonden.
3. De leer der Jesti .leten over den invloed der meening 'inentio finis) op de ke g s der middelen en de zedelijkheid der
handeling, verscbilt niet van de leer der Hit Vaders, der SchoJastiehen, der theologen van onzen tijd.
Wanneer men nu met aandacht het Wide hoofdstuk omtrent
de bewijzen der lastering leest, staat men verbaasd en verstomd
over de driestheid, de kwade trouw, de onwetendheid, de vervalsching der aanhaling,.en, de argumenten a de drogreden waarmede de vijanden de zedenleer der Jesuieten aanranden.
Af en toe laten zij doorschemeren dat hunne woede niet zoo zeer
tegen de Jesuleten als tegen de katholieke Kerk uitvalt. Ter
sville van deze Kerk srnaad en laster, verbanning en vervolging
lijden is eene eer Welke de slachtoffers ten goede komt, hunne
leer aanbeveelt en menig bitter woord verzoet.
Ondanks alle tegenbe\vijzen en talrijke wederleggingen, is
de valsche be-wering dat de « methodus dirig-endm intentionis »
een leidend beginsel van de societeit van Jezus en hoofdzakelijk
van hare moraal vormt, sedert meer dan honderd jaren bij de
protestanten als sententia communis ingeburgerd en wordt ook heden met vertrouwen en stijgende hardnekkigheid volgehouden.
Hoe deze wetenschappelijke leugen, dit ziekteverschijnsel
te verklaren?
Pascal heeft het beweerd en hij moest het weten, want hij
was een « katholiek heilig-e », ziedaar het immer wederkeerende
bewijs van de canklagers.
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Pascal was noch katholiek noch heilig, maar Jansenist, een
zeer streng vroom, maar ook naar lichaam, geest en karakter
kranke man, een anormale dweper.
Edoch, deze verklaring- is onvoldoende de protestantsche
geleerden zijn zoo gevoelig niet en beleefd, dat een voor honderd jaren door een Fransch schrijver gewaagde scherts of spotternij, een zoo machtigen en blijvenden invloed op hen zoude
kunnen uitoefenen.
Er is dus eene andere verklaring te zoeken
Het feit schijnt belangrijk genoeg om aan een nauwkeurig
onderzoek te worden onderworpen. Het verdient vooreerst de
aandacht der philosophen en geschiedschrijvers. welke de macht
van het vooroordeel en het verdichtsel willen leeren kennen.
In de geschiedenis is er nauwelijks een feit te vergelijken
met zulke massa's suggestie, -welke ondanks alle verbeteringspogingen, zich door eene reeks van jaren heeft staande gehouden
en nog voortdurend staande houdt. En toch het bewijs der valschheid ligt voor de hand, indien men slechts de oogen wil openen
en lezen
Daarbij wordt de vraag aanbevolen aan hen die belang
stellen in de regels der geschiedkundige kritiek. Veel moet er op
dit gebied te hervormen zijn, -wanneer men geschiedschrijvers
van naam, die op hunne voraussetzunglose » methode bogen,
zulke tastbare lastering met alien ernst ziet herhalen en handhaven. In 't bijzonder roept men de aandacht in van de vertegenwoordigers der protestantsche theologie.
Overbekend is het, dat hoofdzakelijk theologen en professoren der universiteiten de groote verspreiding van de schandelijke lastertaal op hun geweten hebben. Dwalen is menschelijk,
en niemand zal zich schamen eene erkende clwaling- te herroepen, vooral wanneer men zich roemt strenger dan de Jesuleten
op het achtste gebod te letten.
Indien alle waarschuwingen, terechtwijzingen en tegenbewijzen onbedacht gelaten worden, zal men de katholieken niet
euvel duiden wanneer zij vermoeden dat hier niet wetenschappelijke belangen, maar godsdiensthaat, nijd, afgunst, de geesten
tot hardnekkig lasteren aansporen.
Deze conclusie zal niemand afwijzen, hoezeer zij een treurig
licht werpt op de goede trouw en degelijkheidider gevierde kopstukken van de protestantsche theologie, welke steeds in naam
der wetenschap spreken en deze wanen in pacht te hebben.
Eene verrassende en vermakelijke tegenspraak : vindt men
het zedeloos beginsel uitdrukkelijk bij Luther en in leerboeken
der Protestanten, dan ivordt het gehuldigd en geprezen maar
vindt men bij een Jesuiet eene bewering, die eenigszins op het
beginsel gelijkt, dan schreeuwt men hulp en moord tegen de
bedervers der moraal, welke niets anders zoeken, dan de nitroeiing van het protestantisme en de wereldheerschappij van
den Paus.
Dit eerloos spel kan alleen hen verschalken die, onbekwaam
zelf te denken, zonder onderzoek anderen napraten. Immers, -wie
is bot en dom genoey, om te gelooven dat de katholieke Kerk
gedurende eene eeuw hare goedkeuring hecht aan eene leer,
welke aan de moraal haren naam ontleent, maar in werkelijkheid
alle zedelijkheid opruimt en vernietigt?
Dr A. DUPONT.
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MR WILLEM BILDERDIJK. Gedenkboek uitgegeven op
machtiging der Bilderdijk-Commissie A. D. MCMVI. —
Boekhandel voorheen Hoveker err Wormser. Amsterdam.
BILDERDIJK. Bloemlezing met inleiding en opmerkingen bij
de gekozene gedichten door Willem. Kloos. N rs IV-V van
de Nederlandsche Bibliolkeek. Amsterdam, G. Schreuder, 1906.
't Is een loffelijke gewoonte op bepaalde tijdstippen om te
zien naar 't graf van min of meer beroemde menschen : dat geeft
g,elegenheid om aan den keizer te geven wat des keizers is, 't zij
dat men het te kort aanvult, 't zij dat men het te veel tenigneemt.
Den e' Sept. 1 9 06 waren er i5o jaren heengegaan sinds Bilderdijk
geboren werd en tevens was het dit jaar een eeiiw geleden dat
hij nit de ballingschap in Holland terugkeerde. De Nederlanden
door heeft men te dezer gelegenheid den grooten iSde-eenwer
zoowel ambtelijk als in onder-onzen herdacht. Onder de tallooze
geschriften, door het herdenkingsjaar in k; ;gig behooren de
bovengenoemdu tot de voornaamste.
Het Gedenkboek der Bilderdijk-Commissie is en stoffelijk
en inhoudelijk 'n prachtuitgaaf. Daaruit blijkt aiweer dat Bilderdijk feitelijk een hooger school op twee voetcn is ge\veest. Vakmannen uit de vier fakulteiten hebben rich moet en aan 't werk
zetten om de vele zijden van Bilderdijk's geest rrtar behooren te
hellehten cif te wa;:-Irdeeren J. Postmus behandelt hem als Calvinistisch Nederlander en H. W. E. Moller in zijn verhoudingtot de roomsch katholieken ; Prof. j te Winkel beschouwt den.
taalgeleerde, Joh. G. Breen den geschiedkundige en Prof.Nieuwbarn den filosoof ; Mr M. P Thomassen bekijkt den advocaat
en Prof. Naber den funs romani studiosus ; Dr van Staveren
heeft het over den geneeskundige ---- en tusschen al die behandelingen, beschouwingen, enz. staan er nog studies over Bilderdijk's familie, over zijn geneologie, zijn kunstuitingen, zijn
brieven, zijn tooneelopvatting, zijn vertalingen, zijn verhoudingtot de beeldende kunsten, en dan treedt hij nog voor onze verhijsterde oogen als profeet en, o verrassing! als humorist, en
last not least, als dichter.
't Is Dr H. C. Muller die den dichter onder de hand heeft.
Vooraf stelt hij het beginsel : « Men moet, wil men iemand als
Bilderdijk in hoofdzaak joist beoordeelen, zelf de tier tokkelen,
zelf dichter zijn. Mijns wetens heeft Muller nooit de tier getokkeld. Daarom is zijn stub, hoewel het blijk geeft van « kennis,
zelfs rijke en overvloedige geleerdheid en 'tzelfde geldt voor
Prof. te Winkel's Huldiging van den Dickler, in 't Rijksmuseum,
een zeer droogstoppelig, eenigszins gemeenplaatsig, hoegenaamd
niet-raak ding, en, in elk geval, wordt het heelemaal verdonkerd
door de 8o-bladzijdige studie, die de dichter Willem Kloos aan
zijn Bloemlezing uit Bilderdijk laat voorafgaan.
Nog in 1898 zei Kloos : « Bilderdijk was groot als rhythmisch
denker in machtig proza en veel van wat hij zeide staat thans
nog hoog Maar zijn verzen zijn een chaos, een kolossale chaos
van zichzelf niet begrijpenden, zich in zichzelf vergissenden,
reusachtigen levenswil. Zeer respectabel, maar zeer zelden
schoon. Bilderdijk was groot, inaar hij was gees dichter. Thans
oordeelt hij veel milder en waarschijnlijk veel rechtvaardiger
over Bilderdijk. Komt het misschien omdat hij zelf, door de aller-
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jongste poeten, 't geslacht van 1906, voor « uitgebrand vulkaan »
begint gescholden te worden ? Zoo'n bittere ervaring stemt alleszins zachter jegens de voorvaderen. Hoe 't ook zij, dit schijnt nu
onomstootbaar vast te staan Bilderdijk was w61 dichter. « Al
heeft hij een heeleboel rijmwerk vervaardig-d, dat voor de strenge
rechtbank der wereldietterkunde niet lang zou behoeven te
wachten op een veroordeelend vonnis, omdat het niet veel meer
dan met verstand ineengezet maatdeunen is, toch blijft er, als
men hem gewetensvol, met onbevooroordeelde ziel- en zintuigen,
door-leest en rustig-kritisch beschouwt, een voldoende hoeveelheid wezenlijk dichtwerk over, dat hem wel niet door subtielschoone muziek of breed-fijn-menschelijke gevoeligheid, zooals
die den eenigen Vondel eigen waren, maar door kracht en zwier
van rhythme en soms ook beelding, een voorname plaats verzekert onder onze dichters van den tweeden rang. »
Kloos kent dus aan Bilderdijk het dichterschap toe, al is het
van tweeden rang, maar bovendien moet hij hem de eer laten
dat hij, de rederijker Bilderdijk, in tijdsorde de eerste is geweest,
om de sedert '8o gangbaar geworden dicht-theorie in duidelijke
bewoording,en uit te sprekeri. Zei hij immers niet in iste deel
zijner Taal- en Dichtkundige Versckeidenlieden : leder die gevoel
heeft is dichter ; maar hij, die als zoodanig voor zijne natuurgenooten zal optreden, hij, die boven andere, min bevoorrechte
stervelingen Dichter mag heeten; in hem moet dat gevoel heerschende, voor de duizenderlei onderscheidene spanningen, die
een snaar ondergaan kan, vatbaar zijn en, derwijze vatbaar, dat
het zich in de,oneindigheid van verscheidenheden kan meedeelen
en overgieten, die noch paal noch perken kent. »
Aldus bevindt Kloos, tot zijn groote verbazing, dat hij in '8c)
eigenlijk niets anders gedaan heeft dan Amerika opnieiiw ontdekken, en hij bekent het eerlijk.
Wilt ge nu weten hoe de botsing tusschen Bilderdijk en
de tachtigers, de eerie en de andere kunstenaars op eigen
manier, haar diepste oorzaak vindt in een principieel verschii
van godsdienst en levensopvatting, lees dan de kernige rede
van Dr A Kuyper,den rijk- en hoogbegaafden ex-kabinetsoverste,
over Bilderdijk's rationale beteekenis. Die rede is mede van 't
allerbeste wat in de laatste weken over Bilderdijk openbaar
J D. C.
gemaakt werd.
HET LOT DER KINDEREN, door
De Seyn-Verhougstraete, 1906.

VIRGINIE LOVELING.

Aalst,

't Verhaal is heel eenvoudig. Twee broeders Ambroise en.
Herman. De eerste is in den handel, en hij huwt met de rijke juffrouw Roecks. De tweede is een jonge dokter, en hij zet de keuze
zijns harten op Grace, een arm nichtje uit Engeland. Herman
is gelukkig in 't huwelijk. Ambroise niet. Maar Herman werkt
zooveel om te voorzien in den kost voor zijn talrijk gezin, tot hij
uitgeput neervalt op 't ziekbed, dat weldra een sterfbed wordt.
Grace, door nood gedwongen, moet op den duur naar Engeland
weer, met haar jongste kind. De andere vier — ze kan niet anders
moet ze bier laten bij verwanten, wier karakter een treurige
toekomst voor haar kroost doet voorzien.
Verdienste van vinding heeft het boekje volstrekt niet. Voor
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de rest is 't weeral een roman van weemoed, gelijk de schrijfster
er zooveel heeft gegeven. Spijtig dat haar vroegere gaven van
karakterstudie en stijlschoonheid hier zoek zijn geraakt. Ze
deden anders heel wat gebreken vergeten. Maar nu ze daar niet
meer zijn is Het Lot der Kinder= een zeer vervelend bock. J. P.
BEZIT. EIGENDOM. ERFDIENSTBAARHEDEN, door
ARTII. Ds Vos, Advocaat. ----- A. De Koninckx. Antwerpen.
De vereeniging Hooger Onderwijs voor 't Volk te Antwerpen,
anders gezeid de Kalholieke Vlaamsche Hoo,:fesehooluitbreiding, heeft
reeds veel nut gesticht : wekelijks, dikwijls meermalen te week,
worden vulgarisatievoordrachten gegeven over allerhande onderwerpen. Maandelijks verschijnt een der voordrachten in eene
uitgaaf getiteld : Verhandelingen van de Katholieke Vlaainsche Hoogeschooluitbreiding.
Sedert eenige maanden komen nu ook wekelijks uit
gm van de Kath,lieke Vlaaniscie Hoogeschooluitbreiding, een blad met
korten inhoud der voordrachten, aankondig,ing der voordrachten, enz.
Hier hebben we met een grooter werk te doen, het eerste in
zijn so(Irt door de HoogescLooluitbreiding uitgegeven. Terecht
heeft Dc
Vos gemeen(1 dat allerhande slach van menschen
dagelijk_s ondervinden dat ze ten i-ninste een algemeen gedacht
zouden moeten hebben over bezit, eigendom en erfdienstbaarheden, en, steunende, op de rechtspraak en op het oordeel van
bevregde rechtsgeleerden,heeft hij gepoogd de rechtsbepalingen
omtrent die onderwerpen klaar voor te drag-en, niet blijvende bij
de bepalingen van 't Burgerlijk \Vetboek, maar daar bijnemend
bepalingen nit bijzondere wetten A Landelijk Wetboek, de wet.
Op de gedn-ongen onteigening, op de rechtspleging, enz.). die bij
bet onder\verp tebuis behooren. Meni,c,r e weigeslaagde teekening
komt don uitleg in zake van eridienstbaarheden verduidelijken.
Mr De Vos heeft een goad werk verricht Hier en daar zou
de zaak misschien nog eenvoudiger kunnen voorgesteld worden;
ook wat de stij1 en sominige bewoordingen betreft zou een
en ander beter kunnen zijn, maar zooals het is zal het bock
nut stichten en bijzonder welkom zijn bij eigenaars, aannemers,
bouwkundigen, enz.
E. Vu.
DE SCHOOL DER NATLTUR, door A. DE Vos, uitgave der
Katholieke rZaanische Hoogeschooluitbreiding-.
Uiterlijk : sierlijk gedrukt. met mooie plaatjes opgeluisterd,
als volksboekje een edit juweeitje. Inhoud : Voor oningewijdcn
belangrijke citaten, en verinits de schrijver bij den aanhef zijner
bespiegelingen er vroolijk op steunt, dat hij de kunst wil behandelen als ePicier. voor elkendeen lichte host om te verteren.
Een opmerkingske toch. Een juiste verhouding tusschen alle
ledematen : leest men op de tegenzijde van het plaatje dat Apollo
di Belvedeve voorstelt ; en op biz IQ : Classieke modellen. waarvan
de verhoudingen mathematisch juist waren. Ongelukkiger kan
het niet, want dit beeld, meer dan eenig ander uit de oudheid,
staat alom bekend als hebbende precies zijn een schouder veel
la.nger dan. zijn ander, dank zij een genialen inval van den beeld-
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houwer, die ongetwijfeld voelde hoe de kunst niet is : de waarheid zeitdrukken, zooals Mr De Vos het ons wijsmaken wil, maar
D. L.
wel dezelve verlolken.
HET VLAAMSCH PROGRAMMA Verslag over de Vlaamsche
Grieven en hun herstel, uitgebracht door AUG. BOSSAERTS,
FRANS VAN LAAR, LODEWIJK PLESSERS, om de 5oc verjaring
te herdenken van het instellen van de Vlaamsche Commissie
(27 Juni 1856). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Eenige dagen geleden herdrukten de bladen de petitie door
het taal- en letterkundig studentengenootschap Met Tijd en Vlijt
te Leuven, in 1840 opgesteld en door meer dan 200 gemeenten
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers gezonden.
Hoe waar is bijna nog alles voor onzen tijd !
Den 27 n Juni 1856 werd bij Koninklijk besluit de Vlaamsche
Commissie ingesteld, die rnaatregelen moest voorstellen o. a.
(( om het gebruik der Nederlandsche taal te regelen in hare
betrekking en met verschillende gedeelten van het Openbaar
Bestuur.
Het huidige gelacht weet over al dat strijden van vroeger
niet meer mee te spreken.
De schrijvers van dit verslag hebben eene gelukkige gedachte
gehad met de aanstelling der Vlaamsche Commissie te herdenken door het uitgeven van een nieuw verslag over het programma
der Vlamingen.
Het eerste deel van hun verslag is gewijd aan het onderwijs
en schijnt ons het belangrijkste, niet alleen omdat het zoo wel
o- wij
op zijn tijd komt, maar om de kracht van de redeneerin;
vatten het samen : het Fransch weo- uit de lagere schoobl, het
Vlaamsch de voertaal van het midde'lbaar onderwijs. vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent, de technische scholen
bijbegrepen.
Te recht vestigen de schrijvers de aandacht op de noodzakelijkheid der vervlaamsching van het onderwijs, in alle Braden
voor de verstandelijke en economische opheffing en ontwikkeling
van ons yolk.
Het tweede deel van het verslag handelt over het bestuur,
den toldienst, het mijnwezen, het rechtswezen, het krijgswezen,
het zeewezen en de diplomaten. Voor al die verschillende gebieden worden de grieven der Vlamingen blootgelegd. En al
mocht het nu nog waar zijn dat er geen voldoend bewijs geleverd wordt voor de eene of andere bewering, toch is het programma over het algemeen genomen het programma van alle
Vlamingen. Ook de bibliographie, die achteraan komt, alhoewel
niet volledig, kan dienst bewijzen.
We wenschen dat het verslag in handen kome van alle
Vlaamschgezinden en van dezen die nog Vlaamschgezind moeten.
E. VL.
worden.
TURNHOUT DE HOOFDSTAD DER KEMPEN. Opzoekingen over den oorsprong, met korte Historie en Aanhangsel,
door A. F. J DE LAET, onderpastoor te Neerheylissem. 1905.
Turnhout, Jacobs-Brosens. 2 dln in-So, biz. 176 en 152.
Turnhout is eene der oudste Vlaamsche gemeenten van
Belgie. Reeds de Salische wet, die rondom het jaar 422 werd
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uitgegeven, maakt cr g-ewag van, wanneer zij de plaatsen opnoemt, waar destijds wetsvergaderingen werden gehouden. Alhoewel reeds stad sedert 1212, stond zij altijd weer onder de benaming Vrijheid; en aan Keizer Karel, die haar met wailen wilde
omringen, gaf zij fier ten antwoord dat « zij liever de eerste
Vrijheid wilde blijven dan de laatste der steden te worden.
Opmerkenswaardig is 't dat hare geschiedenis niet vroeger
werd te boek gesteld. Wel wijdden andere schrijvers haar eenige
hoofdstukken in hunne folianten; wel bestond er eene Beschrijving
der stad door van Gorkom (1790) en eene Kronijh door P. J. Heuvelmans (1.84.4i ; maar eene eigenlijk gezegde Historie bleef nog
altijd achterweg-e. En zie, nu ontvangen wij er twee nagenoeg
te gelijkertijd. Verleden jaar verscheen Turnhout in het verleden en
het heden, door J. E. JANSEN, en dit jaar biedt ons de Eerw. heer
LAET zijn Turnhout, de Hoofdstad der Kempen.
Wa t de eigenlijke geschiedenis aangaat,is de arbeid van dezen
laatste Diet van zoo grooten omvang als het rijk geillustreerd en
goed gestelde werk van den Norbertijner Kanunnik. Het is liever
een Norte Historie, waarin op eene duidelijke \vijze en in g-emoedelijken schrijftrant de voornaamste lotgevallen der Kempische
hoofdstad, sours tot de kleinste bijzonderheden worden voorgesteld.
Aa.n de hand van den schrijver zien wij de Vrijheid nit de
nevelen van het Franitisch tijdvak te voorschijn komen, en, in.
de Middeleeutiven. onder de leiding barer Heeren, door hare tijkfabrieken, hare potteubakkerijen en later door de luisterrijke
hofhouding der hertogen van Burgondie, van Maria van Hongarije en Amalia van Solms, tot een grooten bloei komen, zoodat
zij in diem tijd het Rein Brussel of het Hof van Brussel genoemd
werd. Wij zien ze herhaalde malen geteisterd door de pest, nitgeplunderd door roofzieke soldatenbenden of overrompeld door
de geuzen, tot eene diepe ellende en beklagenswaardige armoede
vervallen, naar telkens daaruit ivederom opstaan, en in hachelijke omstandigheden ecu ongemeenen moed ten toon spreiden.
Vooral was dit bet geval ten tijde van de Brabantsche Omwen!cling, toen het Patriottenleger. duchtig geholpen door de inwoners der stad, zich verdedigde tegen den aanval der Oostenrijkers
en op generaal Schroder een schitterende zegepraai behaalde,
waardoor Turnhout zon worden
« ... den eersten troost der Staten
Van ons roemwaardig Vaderland,
\'Vaar Oostenrijk zijn krachten moest laten
En zijn kanons met schand in den brand. »
Het eigenaardige van dit book is echter niet de geschiedenis
van Turnhout, maar wel de inleidende verhandelingen,die voor
den oudheidkundige als voor den geschiedschrijver sneer algemeen belang opleveren.
De heer de Laet levert ons de uitkomst van de opzoekingen
door hem zelven of door anderen gedaan, naar overblijfsels nit
voorhistorische tijdvakken op het grondgebied van Turnhout en
omliggende plaatsen. Eene groote hoeveelheid bekapte vuursteenen werktuigen zon men ontdekt hebben. Gereedelijk zal
men dat aannemen ; maar de meegedeelde bijzonderheden over
de vondsten schijnen mij niet met die wetenschappelijke nauw-
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keurigheid beschreven, welke den lezer een oordeel kunnen toe
laten over hunne herkomst, oudheid en beteekenis. De ondervinding leert hoezeer men zich dienaangaande vergissen kan ;
getuigen daarvan de vindplaatsen in Frankrijk uit het tertiaire
en quaternaire tijdvak.
Meer aandacht verdienen de mededeelingen over het opg,ray en van talrijke aschkruiken ; en wij behooren den schrijver
dankbaar te zijn, die zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt door
de ontdekking en de beschrijving van een voorhistorisch kerkhof, dat eene ontzaglijke uitgestrektheid moest beslaan.
In het derde hoofdstuk komt er de schrijver voor uit, dat
de Saal-Frariken een klein rijk hadden gesticht te Turnhout
alvorens naar het zuiden of te zakken, en dat daaruit in 358 afgezanten werden gezonden naar Juliaan den Afvallige. Voor den
zetel van dit rijk wordt aangewezen eene streek benoorden de
huidige stad, welke op het kadaster nog bekend staat onder de
benaming V rankerijk, en waar ook « de bakermat zou te zoeken
zijn van het tegenwoordige Turnhout.
De eigenaardige grond.en waarop de eerw. schrijver steunt
getuigen van een vindingrijken geest. Hij wil ze echter zelf niet
alle in het bijzonder als doorslaande bewijzen doen doorgaan.
En terecht, dunkt ons, want het is niet uitgemaakt hoe hoog de
benaming V rankerijk in 't verleden opklimt, en de vraag blijft nog
altijd open, of zij iets meer beteekent dan de benaming Engeland,
welke ook indien onze herinnering getrouw is — in de omstreken van Turnhout wordt aangetroffen.
Gelijk voor 25 jaar Dr Schliemann onze aandacht wilt te
vestigen op het pleit, of de ligging van het aloude Ilion — het
Troja van Homeros te zoeken was te Hissarlik of te Boenarbasji, zoo is nu door den heer de Laet de vraag opgeworpen, of
de eerste kern der Vrijheid Turnhout te zoeken is bij de groote
Markt dan wel een tiental minuten hooger aan de Theobalduskapel, het hartje van V rankerijk. Voor ons, Turnhoutenaars, is
dit een g-ewichtige zaak ; voor anderen misschien niet ; des te
meer omdat eene gemeente niet met een huis begint, maar met
verschillende, al lagen zij dan ook lien minuten van malkaar.
Zeggen wij ten slotte dat al degenen die belang stellen in de
lotgevallen der Kempische hoofdstad en verder in de geschiedenis van Belgie, met die twee boekdeeltjes van den heer de
Laet hunne nieuwsgierigheid terdege kunnen voldoen en daaruit
een schat van wetenswaardigheden verzamelen,
J. VAN MIERLO,

S. J.

VIVAT'S GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE
Wij ontvingen dezer dagen de laatste aflevering, n r 102. Zoo.
sluit het 10e deel met blz. 8143. In een nawoord aan den lezer
schrijft A. L. H. Obreen dat hij overtuigd is dat zijn « medewerkers met geleerdheid en talent een schat van degelijke feiten in
aantrekkelijken, altijd helderen, vaak sierlijken vorm hebben
bijeengebracht.
Jawel, dat is zoo. Meermalen bij het verschijnen der vroegere afleveringen hadden we gelegenheid dit te doen opmerken.
Het kenmerk van deze Encyclopedie is dat ze bijzonder belang
Becht aan natuurlijke wetenschappen en aardrijkskunde, dat ze
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zaakrijk is en zeer bevattelijk geschreven; voorts dat ze onze
katholieke denkwijze eerbiedigt.
\iVij hernieuwen den wensch, bij 't verschijnen der eerste
aflevering hier uitgesproken dat ze bij de Vlamingen de veel
verspreide Fransche encyclopedies moge vervangen.
De uitgevers melden dan nog een supplement dat met register, geraamd op vijftig vel druks van 16 bladz. (prijs 6 fl.)
verschijnen zal.
E. VL.
DE WORDING DER HEDENDAAGSCHE BESCHAVING,
door G. KURTH, in het Nederlansch vertaald door 0. Robyns,
pr. li e deel. Haarlem, H. van Alfen.
Met dit tweede deel is het prachtig werk van Prof. Kurth
volledig. Werd in het eerste deel hoofdzakelijk be\vezen, dat or
zonder de opvoedende kracht der katholieke Kerk geen ware
beschaving tot stand kan komen, in dit tweede deel laat de
schrijver ons zien hoeveel de katholieke Kerk in den loop der
eeuwen tot de stichting eener welgeordende maaischappij heeft
bijp-,edragen.
Niet minder dan het eerste is het tweede deel belangrijk.
Hieruit wordt het ons duidelijk, hoeveel moeite het kostte van
barbaren christenen te maker ; hoe groot het vernuft, de arbeid
geweest is van Karel den Groote. om eenheid te brengen onder
het Frankisch yolk, welke verbeteringen ]aij aanbracht op elk
gebied, ten einde den. vrede te bekomen en te handhaven, den
vooruitgang te bewerken van den maatschappelijken geest.
Onberispelijk is de vertaling niet, toch zal dit aan dit bock,
om het te genieten, weinig schade toebrengen. Moge het werk
van Kurth vele lezers vinden!
P. D.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
ONZE KUNST, Dec. 1906.

Dirick Jacobsz. Vellert, schilder van
Antwerpen,I (Mr Nicolaas Beets):
Eene zeer belangrijke studio
over dezen tot voor korten tijd
geheel onbekenden meester, met
12 goed verzorgde reproducties
naar werken van Dirick Vellert
en andere zestiend' eeuwers. —

Over enkele Luiksche Kunstenaars,
vervolg (M. des Ombiaux) : ditmaal geheel over Rassenfosse,
door 8 platen naar 's meesters
werken toegelicht.— Aldus loopt
de jaargang- ten einde en blijft
Ouze Kunst een bron van leering
en uitspanning, die in alle bibliotheken thuis hoort.
VLAANDEREN, Nov. 1906.

DeBisschofiften en de Vlaamsche zaak
(A. Vermeylen) : een flunk protest, onweerlegbaar betoogend
dat ook de hoogste verstandelijke
opleiding in eigen Vlaamsch kan
worden doorgemaakt : geen bewijsvoering voor om 't even Welke wet daarom, maar pen stevige
pleitrede voor « in Vlaanderen
Vlaamsch » zoowel omhoog als
omlaag. — Naar 't Zonneland (C.
Eeckels) : wezenlijk warm-gevoelde verzen. — Vurige Tongcn
(M. Sabbe) : goed geschreven,
maar minder goed gezien dan
veel vorige ding-en van den lieyen verteller. — Zuicl-Vlaanzsch
Hof, verzen J.4. Du Catillon).
Kerels en Blauwvoeten (V. Fris).
DE GIDS, Oct. 1906. Baderclijk's Miskenning (C. Scharten) :
Dit is toch ook een der moder-

nen : welnu,de verguisde Bilderdijk wordt thans deze stille ziener, deze toornende boetgezant,
deze rijke dichter. deze verheyen wijsgeer,deze onbegrijpelijk
veelzijdige geleerde — V erzen
(Boutens). — De Schat (Gust.
D'Hont) : flunk verhaald, prettig,
boeiend en zonder aanstellerij
verteld. — Dante en ze,,ij (Salverda
de Grave), versta : Dante in betrekking tot de Nederlandsche
letterkunde. — De Hegelsche Philosothie als levensbeschouwing (J. De
J ager). -- Tooneelgeschiedenis ( G
Van Hamel) : over Worp's Ge-

schiedenis van het Tooneel in Nederland, I e deel, en over Cohen's
Histoir^ de la anise en scene clans le
theatre religieux franfais du M.A.—
Het bock van Dr Leyds (Dr Colenbrander) : namelijk De Eerste
A itnexatie van Transvaal.
-- Nov. 1906. Bilderclijk's Miskenning (C. Scharten). Sonnetten
(H.Lapidoth-Swarth). Hervorming van ons koloniaal bestuurstelsel
in Indio" (Cohen Stuart). --- Met de
Nachtboot (J. Brusse) : een aardig
pro efj e uit Landlooterij,een straks
to verschenen bock. — De Invloed
van het hooggebergte op het menschelijk orgaldsme (Hamburger) — De
yeugd van Thorbecke ( Dr Colenbrander) : over Paul Fredericq's
book, als artikelreeks in De
Vlaavzsche Gids verschenen.
DE XXe EEUW, Oct. 1906.

V oorgeschiedenis en vestiging van den
Oranje-Vrijstaat (Dr H. Muller).—
Is Celstraf nog lane; er geoorloofd en
gewenscht, slot (Aletrino). -- Het
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Schoone en de Kunst (prof. Bolland) :
Bolland is wezenlijk estheet,een
kunstenaar-wijsgeer. — V erzen
(S. Bonn).
— Nov 1906. Eenzaainheid (Dr
A. Aletrino) : Weer levert hij 't
bewijs dat hij niet alleen is een
man van wetenschap, rnaar ook
een zeer ernstig kunstenaar. —
Over de kenmerkende eigenschaØen
van de leer van Spinoza (Dr W.
Meijer). — De N achizangen ( Edm.
Van Offel). Dramatische studies
van Frans Mijnssen (P. H. Ritter) :
Lof genoeg voor Mijnssen's werk
dat, naar schrijvers' oordeel,
« moet opgevoerd worden in een
zeer kleinen schouwburg en door
zeer voortreffelijke acteurs ! » —
N ederTramstudie (H. Lysen).
landsche Letierkunde van den laatsten
tijd an Deyssel): een praatje,
nogal zeurig, over Herman Teirlinck, Bilderdijk, Couperus, De
Meester, jelgersma, Bolland,
Robbers.
DE NIEUWE GIDS,Nov.'o6.
Droef Leven (1. Schiirmann). —
V an de Zelfkant der Samenleving
(G. Van Hulzen). — Al-Moeder
(Dr Boeken). Liefde (W. Kloos).
Literaire hroniek (W. Kloos) :
Dat Kloos nu « ja zegt en gister
« 'leen zegde over het dichterzijn van Bilderdijk : 't maakt den
man zelf een beetje kregelig en
zoo moet Dr Kuyper het nu ontgelden voor zijn Bilderdijk-studie
FEDERATION ARTISTIQUE
5o. A PT_POS -de teinte neutre (Autos):
« Le noir dans l'ombre est presque toujours du au contraste de
l'eclairage ; dirninuez ce contraste et vous verrez apparaitre
la couleur.
5t. L' ideal inoderne (E. Baes) :
« L'art d'aujourd'hui doit etre le
portrait d'un monde nouveau,
non seulement de science et
d'inspiration neuve, mais de forme et d'aspect qui repondent
notre mentalite et a nos aspirations. — Berlioz, Gevaert, Strauss
(E. Ergo).
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52. Le Postilion et le Cor de Poste,
etude historique 'El. King). —
L'Art en Suede (Tulpinck).— Oracles et Prophétes (J.Maret-Leriche)
i.Devant l'histoire (A.Van Ryn):
« La religion de Part est loin. Ce
n'est plus qu'une grimace hypocrite,voilant un immense orgueil,
un amour supreme du moi. ye
suis et apres moi le neant.» — Essais de style moderne (E. Baes).
L' A rt tour t' Artiste (Vurgey) “
—Catloguesmi
(E. De Taeye).
- L'A rt Contemporain, yulien Dillens (J. S.).
2. A _propos d'une peinture inurale
de Sienne (J .S.). — De Rijndwergen,
opera de P. De Mont-De Boeck
(Taciturne): « M. De Boeck a des
idees larges mais personnelles,
une belle entente du métier. »
3. Le IXe du Laheur (Ed. De
Taeye). — A PrOPOS d'une wuvre de
Bosch au musee de Gand (E. Baes).
— Le moderne Harmonium d'art.
4. L'Esthetique des Primitifs (E.
Baes) : « Les primitifs nous montrent beaucoup d'incorrections
anatomiques, mais i1 faut se mettre en garde contre des critiques
trop hatives et se replacer a
l'epoque ou ces oeuvres furent
crees. — De nombreux ouvrages
de realistes du 15 e s. offrent des
exemples etonnants d'un style et
d'une perfection de dessin qui
jurent avec des formes d'une faiblesse desesperante. — C'est dans
le coloris et le perfection du rendu que se retrouvent les qualites
principales de nos primitifs.
L'art est trop essentiellement vivant pour pouvoir s'eterniser
dans un moule quelconque. »
5. Le Burin (J. Schmalzigaug).
— liqulsionnisme (E. Baes). —
Séance de la Classe des Beaux-Arts
de r Academie.
6. Le Malentendu Ntoresque (E.
Baes): «Rien de ce qui est ne doit
rester etranger a l'artiste, mais
de la a admettre que toutpossêde
la qualite dite fiittoresque it y a
loin. »
7.

Madame Chrysanthime, co-
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medie lyrique de Messager. —
Le Salon (Ed. De Taeye).
ETUDES, 5 Nov. 1906, La
fiaix ou la guerre? Une fiaix dangereuse (P. Aucler) : nog altijd over
den toestand der Kerk in Frankrijk. Michel-Ange architecte, vervolg- (G. Sortais) : Over St Pieters van Rome. Sur la tombe de
Bernier (P. Dudon) : Eenige bijzonderheden over den bisschop
van Orleans, onderhandelaar
in zake van het Concordaat van
1801. — Les conquites de 'eanne
d Arc (J. B. J. Ayroles). — Les
moires de Frederic Mistral (J. Boubee) : eenige uittreksels en korte
aanmerkingen Un convent Jansiniste au X -MP siècle (P. Bliard):
ontleding van Gazier's boek : Une
suite a l'histoire de Port-Royal. -Cerebrologie et Hydroscopie (Dr Surbled — Bulletin de Theologie (P.
Bernard).
--- 20 Nov. Autour d'un foyer stable (P.Lhande):« Nous voudrions
nous asseoir avec le lecteur autour d'un 'are de famille basque
pour lui faire surprendre l'activite interieure et comme Value de
ses primitives institions. » — La
Question Romaine en .r8o5 (P. Dudon). — La science sismologique (B.
Berloty) : wat bekend is,wat verondersteld wordt, wat gezocht
wordt in zake aardbevingen en
-bewegingen. — Le Kulturkamfif
et le chancelier de Fer, vervolg (P.
Bernard). — Le Programme du catholicisme en Pologne (A. d'Ales) :
Eenige uittreksels uit een pas verschenen Poolsch boekdeel waarin de denkwijze van een tachtigtal Poolsche bisschoppen en katholieken over de richting door
de Kerk in te slaan uiteengezet
wordt. — Pour l' etude de la Bible
(A. Condamin ) : overzicht van
een paar boeken. Pulletin lutaraire : Ch. de Montelam-bert et COYnuclei (G. Longhaye); Les lettres
d'Ibsen (L. Roure).
LA REVUE. 1 Oct. 1906. Limitations des armnements (B. d'Es-

tournelle de Constant).— Romans
americains (H. Davray): daar is in
die nieuwe romans een strekking
tot verzedelij king van de zeer bedorven Amerikaansche wereld.
— 15 Oct. igo6. Le Centenaire
d'Iena. L' Arbre. poesie (Em.
Verhaeren), — La Tulax du prof.
Behring (Dr S.Bernheim) — Paul
Bourget sociologue (G. Pellisier).
REVUE DES DEUX MONDES, i5 Oct. 1906. V anite (P. et
V .Margueritte). — Madame, mire
du regent. I. Sa famille. L' Allemagne
apris la guerre de trente ans. Enfance
et firentiére jeunesse (A. Barine) :
Een onvermoeibare brieven schrijfster, Io tot in brieven Der
dag : dat kleine, dorre ding had
een onverstoorbaren levenslust.
a Marseille
— Les Colonies
(R. Penon) : Die
Die
tentoonstelling
schijnt opperbest g-eslaagd : De
Fransche kolonies zijn in bloeienden staat. — L'Imperialisme gernianiste dans l'ceuvre de Renan. I. Avant
la Crise de 1870 (E. Seillière) : Renan was eerst een voigeling van
Rousseau; maar 't nalef optimism
verdween bij de studie der Duitsche wijsg,eeren : hij werd een
aanklever van 't imperialism,
juist lijk dat gebeurd was bij .A.
Thierry en bij Gobineau — Les
travaux du Metropolitain et l'histoire
geologique de Paris (S. Meunier) :
De Parijsche ondergrond is een
echt museum van natuurlijke historie.— La France et la Redemption
des esclaves en A lgerie a lctfin die 17es.
(G. Bonet-Maury). — Revue litteraire : Lettres de St Francois de Sales
(R. Doumic).
— 1 Nov. 1906. V anite (P. en
V. Margueritte). — Cesar Borgia
I. La Preparateon du chef d'oeuvre
(Ch. Benoist) : Hoe Machiavel's
meesterstuk werd voorbereid. —
Tristan et Iseut (F. Brunetière) :
een zeer gedocumenteerde studie
over dien boeienden roman. —
L'Occultisme (J. Grasset) .om de
spiritism-geestdriftig-en wat te
ontnuchteren. — Le Monde des
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Ecoles dans la Gaztle romaine (R.
Pichon). — Le Monde ()it Pon s'amuse aux Etats-Tiflis bespreking
van E Warthon's bock The House
of Mirth.
LE CORRESPONDANT, 25
Oct. 1906. La Mission de Chateaubriand a Berlin (Ch. de Lomenie).
— La vie religieuse dans les lays sans
Concordat (L. Arnould) : hoe de
kath. Kerk in Canada is ingericht
— Madame Louise de France G. de
Grandmaison J.—La Babel socialiste
(R. Lavollee).
DEUTSCHE RUNDSC HAU,
Oct. 1906. Kein„ Brficke, novelle
( H. Zahn ).— Drei Friihlingsfahrten
in den ()tient (D.von Hoffmeister).
-- Theodor °mane als Erzdhler
(K. Frenzel,. Mazedonien (A.
Thumb).
Nov. 1 co6. Das neunzehnte

jahrhundert cm S piegel der klassischen Dichtung des Achtzchnten (B.
Sty Phan)- --Brahnis and das i olksliel ;Dr von G-rawenitz).
land als Kolonialmacht (A. /layer).
DAS LITERARISC VIE ECHO,
I Nov. 1906 Das Familienblatt E.
v. Wolzogen) : Geen compliment
a.in die bladen om 't onthaal dat
cc doorgaans bezorg en aan de
dichters en schrijvers. —
Albert Geiger (J. Beringer) : beschouwing over de werken van.
den dichter en verteller. Literaturgeschichte nod Handblicker (A.
Eicasser) : Lof voor Meyer's Die

deutsche Literaturgeschichte des 19.
yaillykunderts blaam voor Lindemann's Geschichte der denischen Litcratur;veel waarcleering voor Engel's boek,niets voor dat van Bartels; voile hutdiging van Goedehe's Grundrisz. Einakter (K.
Wolff) : bespreking van eenige
der jongste drama's. —Dostojewski
in Deutschland (Fr.van Billow).

—EchoderZ itunge u.Zeitschriften.
EenFransche brief ( meedeelingen over Mistral, An France, P.
Loti, G. Ohnet), een Deensche
en een Poolsche brief.
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----- 15 Nov. 1906. MarionettenRenaissance (P. Legband) : Hier

hebben we 't : ons geblazeerd
schouwburgpubliek vraagt de
verrijzenis van de poesjenellen.
— Die Liebenskfinstlerin (F. Poppenberg) : over de liefde-letterkunde met een reukje daaraan.
Die neuestc Heine-Literatur (R. Unger).--Ibsen-Schriften( K.Drescher)
niet veel goods over Brandes' Ibsen. — A US der Nord-Ost-Ecke E.
Reicher : romans nit Oost-Pruisen. - Echo der Zeitungen u. Zeitschriften.
Een Engelsche brief
(o.a.over
een Amerikaansche, een Italiaansche (ever
Pascoli), eon .kussische (over
den tooneeldichter Andrejew).
STIMMEN AUS MARIALAACII, Nov. 1906. Die Hin-

gabe eines ausserordentlich gross=
V ermOgens (St. Beissel ) Edelmoedig offer der H. Melania,
weer jaarlijksch inkomen ten
minste 9 millioen Mark bedroeg.
Kard. Rampolla, in zijn jongste
\verk over de Heilige, meent die
som to mogen vertienvoudigen.

Bestrebungen nod V OrSaildge zur
Hebung der franziisischen Geburtenzffer (H. A. Krose). — Das heidnische Mysterienzueseit ZUY Zeit der
Entstehung des Christentums. II (J.
Blotzer). — Das Revolutionsfieber
inn lateinischen Amerika(K.Schlitz).
Petrarcas Liederbuch coed TYiEine literarische Skizze
(A. Baumgarmer).— Voorts Boekennieuws en onder de gewone
Miszellen : Loyola ante parks ! een
luiduitgesproken wensch van een
protestant om de wet op do Jeompize.

zuieten to zien afschaffen.
CONTEMPORARY REVIEW
Sept. 1-906. England and Germany
in Turkey Er komt een kentering
in Turkije ten bate van Engeland;
de Duitsche invloe/. is aan 't zakken. — The Saga and the Ballad (H.
Ibsen). — A Religion of Ruth (NC
Cesaresco). --- Home-Industry and
Peasant-forming in Belgium (E.
Givskov) : neon, in lien boel van
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verwaarloozing, in dien poel van
ellende erkent geen enkele Viaming zijn schoone Vlaanderen.
— Oct. 1906. England, Egypt

and Turkey. — Literature and the
Living Voice (W. B. Yeats).
(W.
—TheRsurctionfBdy
Scott Palmer). — Education and
mis-education in Germany (E. Barker). — Canada and the United-States (E. Farrer). — Polygamy and
Christianity (M. Gregory).
FORTNIGHTLY REVIEW,
Oct. 1906 The Problem of the Near
East (C. Mijatovich en A. Stead) :
over Sultan Abd-ul-Hamid en.
Panislamism.— The Papal Agression in France ( R. Dell): clat heet nu
«agression » ! — The inner History
of Tristan and Isolde (Clay) : te
leggen bij 't geen Brunetière in
de Revue des deux il4ondes gal
of Poland (C.
—ThePrsntCodi
Baskerville). Giosue Carducci
(A. Travanti) een wierook-offer
voor hem die de Hymne aan Satan

dichtte. -- Edw. Burne-7ones (\'V.
Knight) : lezenswaard over den
grooten schilder.
NORTH AMERICAN REVIEW, 15 Sept. Chapters from my
Autobiografilzy (Mark Twain) : de
groote humorist heeft tot hiertoe
nog geen ziertje van zijn eigenaardigheid ingeboet. Hij beschrijft heel geestig hoe hij er
toe kwam sommige van zijn bekende personnages in 't leven te
roepen. — British Empire in India
(G. Smith) : 't zal Diet te loor
gaan door opstand of door Russische inpalming, maar wel om
de eenvoudige reden, dat het klimaat belet er wezenlijk vasten
bodem voor Engelsche voeten
te vinden. — Great fortunes and the
Community ( Tvl all o c k ). --- Germany's
Industrial Education (Wolf von
Schierbrand) : De Schoolhervorming in Duitschland beoogt
hoofdzakelijk een degelijke opvoeding tot handel en nijverheid.
-- 29 Sept. Chapters from my

Autobiography (Mark Twain). —
TheUnited States and Latin America
(J Barrett). — The Next French
Revolution (U. Cohier). — William
Randolph Hearst (A. Brisbane). -TheGospel of Wealth (A Carnegie):
Een gedurige herhaling van Carnegie's oude leer : de rijke is niets
anders dan de lasthebber van

den acme.
LA CIVILTA CATTOLICA,
4 Aug . La nuova cultura del Clero.
— La Concezione del Purgatorio
Dantesco. Sull'autenticitci del Pentateuco.
— 18 Aug. Lettcra enciclica di S.
S. Pio X agli arcivescovi e vescovi
Fra yacotone da Todi.
d'Italia.
L'Evoluzione della chiesa. Religiose, morale e politica nelle ()Pere di
Dante. — La storia della filosofia di
W. Turner.
Sept. Fatti e ipotesi nelle
scienze fisiche. L'Ojicio morale
della beneficenza, critische studie
van de begrippen daarover in H.
Spencer. — Il pregiudizio anticle-

ricale in Italia. -- La Critica ed
valore documentarzo dell'Odissea.
Formazione del sacro oratore. Risposta dell' Episcopato francese all'
Enciclica o V ehenzen ter » letta dall
Ern ° Ca,d. Lecot nell' Assemblea dei
V escovi francesi.
— 15 Sept. Della evoluzione del
dooma. --Ad Essen Per la 53me
adunanza
dei cattolici tedescht.— All'
°
EsPosizione di Milano. — Il Suicidio
nel secolo XIX.
— 6 Oct. I Modernisti e l'enciclica « Pieni l'animo L'efiiscoPato
francese e le associasioni di cult°. --Storia della «Spagna cristiana» di
H. Lecleycq. L' Arte di scrivere.
- 2 Nov. L' Assemblea ,nazionale
del socialismo italiano — Corso di
filosofia del Willems, professor in 't
seminarie te Trier.

VARDEN, Juli 1906, Katholsk
Mystik i protestantisk Tolkning (
jOrgensen): De kentering die in de
Deensch-Luthersche opvatting
schijnt te ontstaan, met het oog
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op het katholieke vroomheidsleven, getuige de Deensche vertaling van Pensies, souvenirs et me
ditations, door M. Pontoppidan,
den uitstekenden schrijver van.

A ldrig forivivle, Tales tit Ungdommen, enz. Deze Pensees, enz. zijn
het werk van Mev. Elise Hoskier, in leven echtgenoote van
den Deenschen consul te Parijs,
bankier Em. Hoskier, die in
den ouderdom van 6o jaar, met
hare tweede, 38jarige dochter,
omkwarn in den brand van den
Bazar de la Charite te Parijs,
den 4n Mei 1897. Mev. Hoskier
was, evenals hare kinderen,
vurig katholiek en na hare
dood vond men het handschrift
van gezegd werk, waaraan zij
sedert jaren om zoo te zeggen
elken slag had g-eschreven. Als
herinnering aan zijne vrouw liet
M. Hoskier een keuze doen uit
die Pensies en uitgeven, in 't begin enkel voor de familie, maar
het boek ging zijn weg-. De protestant Pontoppidan heeft door
die vertaling een verheven katholieke ziel doen kennen aan
protestantsche lezers.-- Schiedam.
het slotkapittel van Huysman's
werk : Sainte Lydvine de Schiedam.
Organiseret Forsvar I, over de
aaneensluiting der katholieken
in den strijd tegen het in.oderne
ongeloof.
— Aug. 1906. Kirken og Ranidenskaft,eene ernstige studie over
den invloed der Kerk op de
rechtswetenschap door de eeuwen been. Paa Odderjacht (K.
Meelzel) : eene letterkundige
schets in schilderachtigen stijl.
— Hamar Domkirke (I. Sater) :
Hedemserken, Noorwegen, is
vroeger een der belangrijkste
plaatsen des lands geweest,
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waar niet minder dan drie kerken
waren, waarvan de domkerk beschreven wordt in oude schriften
als een van Noorwegens schoonste en grootste gebouwen in de
middeleeuwen, waarvan thans
nog alleen puinen voorhanden
zijn.— juliformsddag, Tosden, verzen (K.J.Nielsen). Organisered
Forsvar vervolg- (A. Breitung).-Oscar « Salome» (J .I.BronstrOm) : een geestdriftige studie
over dit werk van den rampzaligen Engelschen schrijver.
— Sept. 1906. Dentine Ifjortans
Sinn (J. Sreusson) : Weer een van
die eigenaardige verhalen. van
IJsland, Welke steeds een diepen
inblik gunnen in de zeden en gewoonten van de be won ers van dit
afgelegen eiland. Organiseret
Forsvar (A. Breitung) : Een
goed arsenaal in dezen strijd is
de Alologetische Rundschau,zegt de
schrijver. Eventirch om Mystejonzfruen, een sprookje van Cl.
Brentano, vertaald door R. J.
Nielsen.— Schouwburgoverzicht
van 0. V. Andersen.
-- Oct. 1906. St Yanuarius' Blod
een belangwekkend artikel over
het wetenschappelijk onderzoek
van het wonder des H. Januarius
te Napels— Alaurds Ferskner
(G.Therond),eene humoristische
— Isaac Jogues. Era
ny Frankrigs Dage (B. de Linde):
een belanL-wekkend verhaal uit
de eerste missies in Canada, onder de Huron-Indianen (1642),
waarvan een Fransch Jezuietenpater, Isaac Jogues, de held is.
— Roskilde en Stye Maria Hosfiital
(I. I. KronstrOm). Letterkundige kritiek over een paar boeken
door Niels Hansen, en Schouwburgoverzicht van 0. V. Andersen.

OMROEPER
DEN 4n NOVEMBER stierf te Gent Dr AMAND DE Vos. Als
Wazenaar had hij zich in onze letterkunde een gansch eigen
plaats veroverd.
— Ook de Noord-Nederlandsche literatuur treurt om eeit
grooten doode : H. J. SCHIMMEL, schrijver van vele historische
romans en een tijdlang de beste Hollandsche tooneeldichter.
Over die beide kunstenaars meer in de a. s. Letterkundige
kroniek.
— Op 't laatst van October stierf HEINRICH SEIDEL, de Duitsche romandichter. Zijn Lebrecht Hfinchen (189o) beleefde meer
dan 40 drukken.
MUZIEK VOOR EIGEN HAARD. Onder dezen titel is
thans door De Vlawnsche Muziekhandel, St Jacobsmarkt 12, Antwerpen, eene driemaandelijksche uitgave van pianostukken
onzer Vlaamsche toondichters in het licht gezonden.
Deze pianostukken verschijnen in reeksen van drie nummers
elk, zoodat er jaarlijks 12 stukjes zullen uitkomen aan 3 fr. voor
gansch het jaar. De muziek is gedrukt op stevig papier met prachtige titelplaat en wordt vrachtvrij tehuis besteld.
In de eerste reeks zijn thans verschenen : r. Twee T afer eeltj es,
a) Stoet, b) Wals, door P. Gilson ; 2. Rondedans, van Ed. Keurvels ; 3. Klokkenlied, van Em. Wambach. De namen dezer toondichters leveren een genoegzaam bewijs van de kunstwaarde
der pianostukken
De uitgave Metziek voor Eigen Haard zal een waardige tegenhanger wezen van de maandelijksche uitgave Liederen voor ons
Volk, welke ook door de Vlaainsche uziekhandel uitgegeven wordt,
en die reeds zooveel bijbracht tot het invoeren van eigen kunst
aan eigen haard.
Eenieder steune dus het prijzenswaardig werk door zijne
inschrijving te zenden aan de Vlaamsche Muziekhandel, St Jacobsmarkt 12. Antwerpen.
ALBRECHT RODENBACH. Karel Latent', Streuvels'
broer, kunstbeeldhouwer, 64 Vlamingstraat, Brugge, gewezert
leerling van meester Jul. Lagae, heeft de beeltenis gemaakt van
Albrecht Rodenbach; 't is een kop levensgrootte, halfverheven
beeldhouwwerk op medallion, is in den handel en kost 7 frank.
Te zien ten huize van den beeldhouwer.
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I
VERHANDELINGEN EN VERHALEN
.Belpaire,M.E. Constance Teichmann's heldhaftigheid,I-II. I, 217
Oproep . .
. ro5
Id.
. 321
Nakreet .
Id.
Zonnezet ....
Id.
454
Boonen, Jaak. Een brokje Geschiedenis van ons Hooger
Onderwu s . ..
487
De Groot, 0. P., J. V. Lacordaire en de Apologetiek der
Immanentie ..
. 109
De Laey, Om. K. De jongste gedachten over Renaissance . 443
Moortgat, Alfons. Jozef Ryelandt . .
66
Muylderinans, Kan. Y. De Toestand .
326
28
Persyn, Dr 7. Ibsen ...
335, 461
Russel, Julie. IJdelheids einde, I-II .
.... 178
Salsinans, S. 7., J. Uit eigen oude garve
Sanders van Loo,A.TV . Frederik de Groote van Zwaben,II-III 53,
161
Rembrandt.
Id.
365
Steghers, Okt. A. Hallelujah! . .
258
Van Leuven, E. Vacantiepraatj es .
279
Van Mierlo Jr, S. 7., Iets over Rhythme en Poezie .
13i
V erriest, Prof. Dr G. Feestrede gehouden bij het Jubileum
van 't Kleen Seminarie van Rousselare . .
424
Vliebergh, E. De Duitsche Katholiekendag to Essen .
241
J. Felix Rutten .
182
v. Well, S.

GEDICHTEN
Bertrand, 0. C., Fr. Doolaars ..
De Lacy, Om. K. Flandria Illustrata
De Voght, Yoz. Mijne Tortel ..
Bij stillen. nacht .
Id.

. 334
• 273
. 332
. 458
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.

Eeckels, Constant. Zomer ..
Onze Vader .
Id.
Lijdensweek
Id.

. 275
. 276

Vergeten ..

. 278

Id.

Lambrechis, Lambrecht. Zwart Limburg

62

. 158

KRONIEKEN
Bellaire, Jules. Theologische Kroniek
De Vos, Mr Arthur. Rechtskroniek .
Noel, Dr L. Philosophische Kroniek
Persyn, Dr .7. Letterkundige Kroniek
Prims, Flor. Sociologische Kroniek . .
Sanders van Loo, A. W. Kunstkroniek, I-II .

.

193
402
.
. 92
. 394
. 287
81, 502

II
NAAMLIJST DER SCHRIIVERS
DIE IN HET TWEEDE HALFJAAR 1906 MEDEGEWERKT HEBBEN

Belpaire. M. E. (Constance
Teichmann, . 1, 117
Id. (Oproep) . . . . . 1o5
Id. (Nakreet) ..... 321
Id. (Zonnezet) . • •• 454
Belpaire, Jul. (Theol. kr.) 193
Bertrand, 0.C., Fr. (verz.) 334
(Een Brokje
Boonen,
Geschiedenis...) . . • 487
Buissink, P. (boekenn.) . 211
De Cock, J. (boekenn.) . 517
De Groot, O. P., p. J. V.
(Lacordaire) . . . . 109
De Laey, Urn. K. (verz.). 273
Id. (Over Renaissance) . 443
Id. (boekennieuws). . . 519
De Voght, J. (verzen) 332, 458
De Vos,Mr A. (Rechtskr.) 402
Dupont, Dr A. (boekennieuws) . 207, 302, 412, 514
Eeckels, C. (v.) 62,275,276,278
Fierens; J. (boekenn.). . 3o5
Kleyntjens, Dr J. (boek.). 310

Lambrechts L. (verzen) . 158
Loos, E. P (boekenn.) . 309
Moortgat, A. (Ryelandt) . 66
Muyldermans, Kan. J. (De
Toestand) ..... 326
Noel, Dr L. (Philos. kr.). 92
Persyn, Dr J. (Ibsen) . . 28
Id. (Letterkundige kron.) 394
Id. (boekenn.) 214,316,418,518
Prims, F. (Sociol. kron ) . 287
Russel, Julie (IJdelheids
einde I-II) . . . 335, 461
Salsmans, S. J., J. (Uit
eigen oude garve) . . 178
Sanders van Loo, A. W.
(Frederik de Groote van
Zwaben II-III) . .53, 161
Id. (Kunstkroniekl-II) 81, 502
Id. (Rembrandt) . . . 365
Scharpe, Prof.Dr L. (boekennieuws). . . 314, 316
Steghers, Okt. A. (Hallelujah!) ...... 358
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Verriest, Prof. Dr G.
(Feestrede). . . . . 429
Vliebergh, E. (Duitsehe
Katholiekendag) . . . 241
Id. (boekenn.) 212, 213, 316,
415, 4 17, 419, 51.9, 520, 522
v. Well, S. J., J. (Rutten) 182

Van Leuven, E. (Vacantiepraatjes). . . . . 279
Van Mierlo Jr, S. J., J.
(lets over Rhythme en.
Poèzie) ...... 131
Id (boekennieuws). . . 52o
Verborght, G. (boekenn.) 210
III

BOEKENNIEUWS
LUST DER WERKEN IN HET TWEEDE HALFJAAR 1906 BESPROKEN

revista di topografia, acta et costume
Augusta Perusia
..... 307
dell' Umbria ..
1. Under de Worgers, naar het Duitsch van
Bartels,
....... 316
E. Salgari (J. V.) .....
Id. De Strijd om de Kohinoor, naar het Duitsch van E.
. . 316
Salgari (J . V.) ....... . . . .
Bernstein. Die heutige Socialdemokratie in. Theorie and
Praxis (Soc. kr.) . . . . . . . . . . . 289
Bet/deem, Louis. Romans a lire et romans a proscrire (E.M.) 3o6
Bilderdijk-Commissie. Mr Willem Bilderdijk. Gedenkboek
. 517
D. C.). .
uitgegeven op machtiging der -Bonaventura, Fr. M. De verdwenen krijgsgevangene, naar
316
het Duitsch van K. Tanera (J. V.) .................3i6
Id. Urn een millioen, naar het Duitsch van K. Tanera ( J. V.) 316
Boosman, R., R. Bos en F. Engel. Uit den Kinderkring (K. L.) 317
Buiten Nederland, een eenvoudig leerboekje der
Bos,
. 317
aardrijkskunde van Europa (K. L . ) ..
Bossaerts, Aug., Frans Van Laar, Lodezvijk Plissers. Het
Vlaamsche
Vlaamsch Programma.. Versl ag over de Vlaam
griever en hun herstel (E. V1.) ........ 52o
Boubie, S. .7., y. La Litterature beige (G. V . ) .... . 210
Bouzvmeester -Berendsen. Beknopte bespreking der methode —
(P. T.) . ...... . ....... . 316
Bruinsma, Dr T. Ons Lichaam en onze Gezondheid (L.P.) 316
Brunhuber, Dr Robert. Die heutige Sozialdemakratie. Eine
kritische Wirkung ihrer wissenschaftlichen Grundlagen und eine soziologische Untersuchung ihrer
praktischen Parteigestaltung (Soc. kr . ) ..... 288
Buvsse, Cyriel. Het leven van Rozeken Van Dalen (J. F.) . 3o5
Cofifiens, 0. F. M., P. Urbaan. Strijd om de Heilige
Plaatsen (P. D.) . . . . ........ . 213
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de Broglie, R. K. Pr., .7. Het verband tusschen Geloof en
Rede (I. D.) ............ . . 209

De Cock, Jos. Uit de Reistesch (Lett. kr.) ....... 394
Deelstra, F. Van Hier en Daar, aardrijkskundig leerboekje
voor het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
(K
L)
317
de Gentili, Sac. Dr Guido. Il Santo di Fogazzaro G. V.) .
210
de Laet, A. F. I. Turnhout de Hoofdstad der Kempen. Opzoekingen over den oorsprong, met korte Historie
en Aanhangsel (J. Van Mierlo, Jr, S. J.) ..... 520
de la Mennais, F. Essai d'un systême de Philosophie catholique (Theol. kr.). . . . , ........ 197
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