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TAALEENHEID

(i)

Over dit stekelig onderwerp, en, meer bepaald, over
de eenheid van uitspraak wil ik eenige beschouwingen in 't
midden brengen, niet als taalkundige, maar als voorstander
onzer moedertaal, dus van het standpunt van ons taalbelang.
In zoover mijn opstel met taalkunde in aanraking
komt, wil ik slechts op de regels der logica toetsen, hetgeen
door de heeren Muyldermans, De Vreese en Lecoutere in
de Vlaamsche Academie, Jan. 1909, werd voorgebracht.
Immers, in elke wetenschap, dus ook in taalkunde zijn
twee bestanddeelen te onderscheiden 10 De kennis van
feiten, oorkonden, schriften, enz. 20 De beredeneering dier
feiten, oorkonden, schriften.
Het eerste bestanddeel geeft de stof der wetenschap,
het is het materieel gedeelte en dat zullen slechts mannen
van 't vak volledig bezitten; het andere is de eigenlijke of
formeele wetenschap, namelijk het doorzicht, de diepere
inblik in die stof. Hierover kan ieder redelijk mensch kritiek
oefenen.
Ongelukkiglijk hecht men tegenwoordig bijna alle
weerde aan het eerste bestanddeel, en zeer weinig aan
het tweede.
Wie maar den indruk weet te maken dat hij veel, zeer
veel gelezen heeft (en met de groote openbare bibliotheken
in vele steden is dit hedendaags niet moeilijk); wie schijnt
iets te weten wat de meesten nog niet weten, die heeft
aanstonds den naam van een groot man, een licht der
wetenschap. En op dien stapel van kennissen als op eenen
troon gezeten, mag hij alle soorten van drogreden en val.
sche gissingen bouwen.
Zoo komt er veel rommel van wetenschap in de
wereld. En toch durft de oningewijde daar niet dan met
(i) Bij deze bijdrage mag worden herinnerd dat ieder schrijver
verantwoordelijk is voor zijn opstel.
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vrees tegen opzien; want hij die sprak is een cc man van
't vak;).
Goed, maar de hechtheid eener redeneering nagaan
moet ieder ontwikkeld mensch kunnen. De leeken zouden,
in dit opzicht, moeten strenger toezicht over de wetenschap
houden, en zich niet gemakkelijk appelen voor citroenen
laten in de hand steken.
Ik zeg dit nu alleen om mijn recht op te eischen, ook
zonder vakman te zijn, mee te spreken over eene taalkun
dige vraag, waarbij de toekomst onzer dierbare moeder.
taal betrokken is. Mijn streng oordeel over hooger bedoelde
mannen van wetenschap wil ik geenszins toepassen op de
heeren hier in kwestie, alhoewel ik denk dat zij sommige
feiten onderschat, andere overschat hebben en dat namelijk
over de verhouding tusschen spreek- en schrijftaal heel
locht heen geredeneerd werd.
-6

VÓÓR- BEMERKINGEN

Maar eerst nog een drietal opmerkingen om -de bedoe ling van mijn schrijven beter af te bakenen.
io Er kan geen spraak zijn van taalparticularisme,
zeker niet in den zin van afzondering tusschen Noord- en
Zuidnederland. Ons taalgebied is waarlijk al niet te groot,
zonder dat wij het nog verkleinen.
Hier en aan den overkant van den Moerdijk heerscht
ééne taal. Voor al de betrekkingen die met taalgemeenschap
in verband staan, moeten wij dus nauw verbroederd zijn,
innigen omgang met elkander houden. Ja, Groot-Nederland
moet het zijn : ééne familie door ruiling van gedachten en
gevoelens, vooral door de Bene geestelijke tafel, welke de
sprekers en schrijvers der verschillende taalgouwen voor
het volk zullen opdekken.
Van daar dat er eenheid van taal noodig is om niet
alleen de verstaanbaarheid, maar ook het gemak en het
genoegen van den omgang te bevorderen. Aan die eenheid
zal iedereen iets van het zijne moeten offeren. Toch moeten
wij daartoe niet meer offers eischen dan noodig is; want
gemak en genoegen van omgang onderstelt ook zekere vrijen losheid. Zoudt gij, zelfs aan kinderen van hetzelfde
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huisgezin, alle eigenaardigheid willen ontzeggen, en gedurig
door een stijf staatsiekleed hunne houding en bewegingen
belemmeren, dan zoudt gij, instee van eenheid te bewerken,
aan velen het samenzijn hatelijk maken en ze naar een
anderen thuis doen uitzien.
Hier dus, even als in staatkundige en economische
zaken, komt het er op aan het juiste evenwicht te vinden
tusschen vrijheid en gezag. Vrijheid ontwikkelt de kracht;
maar het gezag, dat is, de wet (zij weze dan door wetgevers
of enkel door het gebruik ingevoerd) brengt eenheid en
bewaart aldus de kracht, die anders ordeloos zou uiteenspatten.
In den grond zijn, denk ik, al degenen die in de
Academie of elders aan het tegenwoordig taalpleit deel
nemen, het over die hoofdgedachten eens. De heer Muyldermans, zoomin als de heeren De Vreese en Lecoutere,
verlangt geene versiapping, maar alleen verkloeking van
de kracht en van den invloed onzer Nederlandsche taal.
Het geschil zal dan alleen hieruit voortkomen dat de
eenen meer die kracht in de eenheid, de anderen meer in
de vrijheid zoeken; maar niemand twijfelt aan de noodzakelijkheid én van eene zekere eenheid en van eene zekere
vrijheid.
2 0 Iedereen ook erkent tegenwoordig dat onze taal in
België niet vooruit kan, zoo wij, Vlamingen, onze uitspraak
niet beter verzorgen. Met onze ruwe en hobbelige gewestklanken kunnen wij niet alleen geen eerbied voor onze taal
afdwingen, maar zelfs in de andere gouwen niet behoorlijk
verstaan worden. Willen wij nog niet, ten onrechte toch,
in den dagelijkschen omgang met huisgenooten, geburen en
kennissen eene andere spraak gebruiken dan die waarmee
wij opgegroeid zijn, dan toch moet eene meer letterkundige
bewoording en uitspraak gereed op onze lippen liggen tegen
dat wij op reis of op bezoek of op vergaderingen met vreemden of meer ontwikkelden van gedachten wisselen. Dan
geene onhebbelijke, aanstootelijke, onverstaanbare klanken
meer.
Vooral het vrouwelijk geslacht in de hoogere standen
is anders niet voor onze Vlaamsche geestesbeweging te
winnen. Dien vrouwen toch is 't gewoonlijk te doen om
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pronk en voornaamheid. Het Fransch klinkt voornaam,
daarom spreken zij Fransch. Doch wat voornaams ligt -er
in onze boerentaal ? Niets ; spreek haar integendeel een
gekuischt en deftig Nederlandsch, aanstonds worden zij
geprikkeld door een gevoel van eigenliefde om het ook zóó
te kunnen; zij zitten verlegen met haar ongekamd Vlaamsch
en vermits zij er toch niet buiten kunnen al eens in deftig
gezelschap Vlaamsch te spreken, zullen zij er zich op toeleggen het goed te doen. Van dien oogenblik zit het
Fransch niet meer alleen ten troon in haar hoofdje.
En toch, bij mannen ook kunnen wij onze taal niet doen
gelden als hebbende de rechten eener beschaafde taal,
wanneer wij haar enkel als straattaal voorbrengen. Vooral
zullen zij daar genegen zijn tot Franschspreken, waar
het gesprek wat hooger vlucht neemt boven het alledaagsche, waar het gaat over staatkunde, wetenschap, rechts of geneeskundige zaken enz. En daar juist in zulke dingen
de invloed van de boven- op de benedenstanden beschavend zou moeten werken, zal het lagere volk eeuwig in
zijne ruw- en onwetendheid blijven voortploeteren.
3°. Toch moeten wij den tegenwoordigen toestand, en
vooral het aanhangig geschil niet erger opnemen dan het is.
Mogen onze tegenstrevei s niet kunnen smalen dat wij nog
altijd naar eene Nederlandsche taal zoeken, dat eenheid
en vastheid ons nog ontbreken, dat er in den schoot zelf
der Vlaamsche Academie nog getwist en gekibbeld wordt
over wat onze taal is of dat zelfs de ontwikkelde Vlamingen
elkander niet zouden verstaan.
De twistvraag is deze: Moet men de uitspraak volgen,
die, in Holland vooral, als de algemeene Nederlandsche
geldt? Of mogen wij ook nog ons schikken volgens de
uitspraakleer van Ternest of zelfs volgens de nog wat meer
Brabantsche en, in sommige punten, meer platte manier
van spreken, die aangeduid werd in de Regel fes van Bols
en De Ruysscher?
Welnu wij zeggen dat het geschil, binnen die grenzen,
noch het wezen onzer taal aandoet noch de verstaanbaar
omgang aller Nederlanders zoo van-heidngmaklj
Zuid als van Noord in gevaar brengt. Zij allen die eene
dier drie richtingen volgen, of alwie, gelijk b.v. Hugo Ver-
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nest, zonder zich aan eene dier richtingen te binden, zijne
eigene gewesttaal loutert, zij allen spreken een beschaafd
Nederlandsch en doen zich zonder moeite in al de gouwen
van ons taalgebied begrijpen.
Voorbeelden daarvan hebben wij voor 't pakken.
Het Royaerdsgezelschap met Zijne fijn Nederlandsche
uitgaiming wordt in al de steden van Vlaamsch -België
gesmaakt en gewaardeerd.
Te Antwerpen preêken veel Hollandsche priesters in
hun algemeen Nederlandsch; een der kapelanen, die
tijdens mijn verblijf in de Scheldestad het meest den kansei betrad in al de parochiekerken sprak hoog -Hollandsch
iets als het joodsch-Amsterdamsch, en toch werd hij heel
goed begrepen.
Anderzijds zien wij Hugo Verriest als een puik rede
naar in Holland gevierd.
Van Beers, die, volgens het zeggen van mijnheer De
Vreese, eene Antwerpsch getinte spraak had, ging nochtans
in Holland spreken, en zelfs Vader De Beucker, wiens ronde,
Kempische taal zeker verre van het algemeen Nederlandsch
bleef, deelde overal aan onze Noorderburen zijne vrome
geestdrift voor Gods rijke natuur mede.
Moest een volgeling van Bols of De Ruysscher te Amsterdam of in den Haag iets treffends en zielboeiends voor
dragen, ongetwijfeld zou niemand aan zijne spreekvormen
aanstoot nemen, maar zouden allen aan zijne lippen hangen.
Overdrijven wij dus het kwaad niet : Groot-Nederland
bestaat; de groote Nederlandschefamilie heeft haar gemeenschapsleven, maar dit kan nog inniger en drukker worden.
-

ONS STANDPUNT
Uit die voorafgaande beschouwingen kan men nagenoeg afleiden welk standpunt wij in dit taalpleit wenschen
in te nemen.
Wij komen niet op als bekampers der algemeen Nederlandsche spreektaal; integendeel, verm its zij de spreekwijze
der beschaafde lieden in Noord -Nederland en van velen in
Zuid-Nederland geworden is, heeft iedereen het recht die
aan te nemen. Wij aanzien haar echter niet als reeds zóô
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gevestigd dat zij de eenige beschaafde uitspraak zou zijn.
Vermits die spreekvorm in Noord -Nederland opgekomen
is en zich daar ontwikkeld heeft, en dat het daarom voor
de Zuid - Nederlanders veel moeilijker is zich die gansch
toe te eigenen, zou het voor dezen, naar ons inzien, eene
dwaasheid zijn zich daaraan te willen binden, te meer daar
geene enkele afdoende reden kan ingebracht worden tegen
de uitspraak die hier te lande steeds als de beschaafde
gegolden heeft. Eene nauwere taaleenheid, dan die nu
-onder ontwikkelden van Zuid- en Noordnederland bestaat,
achten wij wenschelijk, mits zij natuurlijk en geleidelijk
kome, niet door eene taalwetgeving, maar door een ver
omgang tusschen Noord en Zuid, en met-trouwelijkn
inachttieming van beider vrijheid, zoodanig dat zij elkanders spraak niet onbeschaafd heeten, als deze maar algemeen
verstaanbaar en van wanklanken gekuischt is.
Cbm dit standpunt cc vrijheid in het beschaafde » te
verdedigen gaan wij nu eens de bewijsredenen onderzoeken
die in de Vlaamsche Academie van weerszijden vooruitgezet werden. Wij zullen, denk ik,

tot het besluit komen

dat daar niemand «verpletterd » is geweest gelijk men
onbezonnen geschreven heeft, en dat er van beide kanten
iets goeds te rapen is, echter ook van beider zijden leemten
en overdrijvingen voorkwamen.
ONDERZOEK DER BEWIJZEN

Wat den innerlijken grond der zaak aangaat, had de
heer Muyldermans vooropgezet dat niet slechts eenheid,
maar ook verscheidenheid een bestanddeel der schoonheid
is. Met betrek tot de uitspraak kunnen wij dat gezegde
beamen, in zoover die verscheidenheid afbreuk doet noch
aan verstaanbaarheid noch aan gemakkelijk gedachtenverkeer tusschen taalgenooten. De Vreese weerlegt dit argument niet, maar lotert er eventjes aan met te zeggen « wat
zal het dan zijn als we niet naar eenheid streven ? maar naar
verscheidenheid? Het gevolg zal zijn, niet verscheidenheid,
maar Babylonische spraakverwarring ».
Zeker moeten wij meer naar eenheid streven dan naar
verscheidenheid, want de spraakverscheidenheid is ons als
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aangeboren, daar wij integendeel de eenheid door studie en
toeleg moeten verkrijgen; maar de kwestie is of wij de ver.
scheidenheid nog meer moeten weren, dan b. v. Ternest of
Van Beers of zelfs Bols en De Ruyscher gedaan hebben.
Daarmee toch valt men in geene ((Babylonische » (?) of
Babelsche spraakverwarring.
Een ander innerlijk bewijs voert De Vreese dan ook niet
aan, wat spijtig is, want niet alleen zijn de innerlijke be.
wijzen de eenige waarlijk afdoende, maar zij toonen ook
best hoe verre de besluitselen eener thesis dragen.
Het slagargument van De Vreese is een uiterlijk, name..
lijk een historisch . Wij vinden het op blz. 46 van de
Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. VI. Academie,
januari, 1909: ((De geschiedenis der talen leert dat zoolang
verschillende streken van één taalgebied even machtig, of
los en vrij tegenover elkander staan, iedereen de taal van
zijn gewest blijft gebruiken. In alle landen der beschaafde
wereld heeft één bepaald gewest de hegemonie op politisch,
economisch en intellectueel gebied weten te bemachtigen
en dat heeft altijd en overal tot gevolg gehad dat ook het
dialect van dat oppermachtig geworden gewest eene soort
van hegemonie verkreeg over de andere dialecten... In de
Nederlanden is de hegemonie verkregen door het, Vooral
vroeger, sterk onder den invloed van het Brabantsch
staande H ollandsch ».
In den meerderzin dier redeneering doet de heer De
Vreese, wat men in de laatste tijden, op economisch en op
allerhande gebied, dikwijls met heel slecht gevolg heeft
beproefd : de geschiedenis in wetten willen klinken. Wanneer geleerden met zulke wetten afkomen, dan steunen zij
op eenige feiten, dikwijls toch maar half gekend, die
schijnen tot eene algemeene wet te moeten leiden. Maar
gewoonlijk ook, wanneer men dan de feiten wat dieper en
scherper navorscht, komt men tot de bevinding dat de
geschiedenis lacht met die zoogezegde wetten, en dat zij
heel veranderlijk en grillig te werk is gegaan, of liever dat
de feiten te weeg gebracht zijn door allerhande factors,
die op de meest verschillende wijze dooreen loopen en
kruisen.
En zóó zal het ook wel gegaan zijn met de éénwording
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der talen. Wanneer ik maar de algemeene begrippen naga,
die ieder ontwikkeld man daarover uit zijne studiën mee
gedragen heeft, dan komen De Vreese's gezegden mij al
zeer twijfelachtig voor. Van het oud-Grieksch b. v. kennen
wij verschillende dialecten, die ons letterkundige schriften
nalieten. Is nu een dier dialecten, het attisch, ooit zoo
overheerschend geweest in al de gewesten van Griekenland
dat dezelfde uitspraak (want de uitspraak houdt ons bezig)
overal aangenomen werd ? Dat kan niemand, denk ik, met
zekerheid bevestigen.
En wie zal die zelfde wet goed maken met betrek op
de West- en Oost-Vlamingen, op de Brabanders, Limburgers en Hollanders der middeleeuwen ? Hunne geschriften
zelven-verraden dikwijls een verschil van uitspraak en de
spreekwijze zal ongetwijfeld veel meer uiteenloopend geweest zijn dan hunne schrijfwijze.
Wat wij van de zoogezegd historische wet gemakkelijker bijstemmen, is dees : dat de staatkundige eenheid grootelijks bijdraagt tot de taal - en spraakeenheid. En dat
is goed te verstaan, vooral in de moderne tijden, nu de
samengetrokken staatsmacht een zoo sterken invloed op
alle maatschappelijke zaken uitoefent. Voor zoo ontelbare
officieele stukken als van het middenbestuur uitgaan, is het
natuurlijk dat de staat eenheid van taal en spelling betracht;
hij zal daarvoor de best gekende taalkundigen in 't werk
stellen. Deze, met elkander in gedurige aanraking, zullen
ook naar eenheid van uitspraak streven. In het onderwijs,
aan de hoogescholen, in de normaalscholen, in atheneums,
colleges en lagere scholen zal eene strekking ontstaan tot
veralgemeening - derzelfde spreekklanken . Immers geen
enkele dier inrichtingen staat afgezonderd op zich : zij worden door dezelfde opzieners bezocht en wisselen dikwijls
hunne leeraars uit ; op congressen en andere vergaderingen
vloeien hunne gedachten bijeen en zoeken natuurlijk
dezelfde uitingsvormen. Met één woord : 't is eene echte
denk- en spreekgemeenschap tusscheD de geleerden van al
de landsgouwen. Wel weten wij dat zelfs in die gemeen
gewestelijke en het persoonlijke niet gansch-schapet
verdwijnen zullen ; maar de eenheid zal volmaakt genoeg
zijn opdat niemand aanstoot neme aan eenige schakeerin-
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gen of klanktinten. Allen voelen zich in die gemeenschap
als evenrechtige kinderen.
Maar heel anders ziet het er uit (en dit verschil heeft mijnheer De Vreese, dunkt mij, niet genoeg in aanmerking genomen) wanneer aanzienlijke streken van het taalgebied buiten
die staathundige eenheid liggen. Bijna al die onderlinge betrekkingen, waaruit wij de spraakgemeenschap als vanzelf
zagen ontspruiten, vallen dan weg. Zelfs de boekenmerkt
is niet gansch dezelfde meer, en de mondelinge gedachtenwisselingen zullen zich tot eenige congressen of wetenschappelijke vergaderingen bepalen. De door staatkundige
grenzen afgeslotene taalgenooten zullen dus enkel nog een
verwijderden weerklank vernemen van de levende spraakeenheid ginderzijds. Willen zij zich toch in die eenheid
inwerken, dan zullen zij die moeten bestudeeren, gelijk
men eene vreemde spraak bestudeert: uit den mond van
overgekomene leeraars en sprekers der spraakmakende
gemeente ofwel door studiereizen en studieverblijven in de
bevoorrechte streek.
Het ergste is dan nog dat de bevoorrechte taaibroeders
weinig waardeering zullen voelen voor de moeitevolle
pogingen, die de afgescheidene zich om wille der eenheid
zullen getroosten: navolging, nabootsing komt altijd
minderwaardig voor. Dezelfde spraakverschillen, die zij
elkander lichtelijk zouden vergeven of nauwelijks bemerken, zullen hun vanwege de buitengrensche taalgenooten
aanstootelijk en bespottelijk schijnen.
Wanneer het gewest, dat staatkundig van den hoofdstam afgescheiden is, in verhouding tot dezen onaanzienlijk
klein is, dan kan het dien toestand van vernederende minderwaardigheid moeilijk ontgaan. Zoo b.v. staat het Walenland
tegenover Frankrijk. DeWalen mogen nog zoo goed Fransch
spreken, in wezenlijkheid misschien even welluidend als de
Parijzenaars, in de ooren dezer laatsten zal hunne taal toch
maar du beige zijn, zoo iets als een namaaksel, of een tweede
bron wsel van het Fransch. Het is toch geweten dat dit spotwoord der Franschen zoowel de Walen treft als de Brusselaars of de Franschsprekende Vlamingen.
Een practisch besluit uit die ondergeschiktheid zou zijn
dat én Vlamingen én Walçn, die zich in het Fransch willen
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volmaken, hunne studiën in Frankrijk zouden gaan doen,
De beste redenaars, die wij in onze Kamers gekend hebben,
een Malau, een Jacobs en anderen hadden dit gedaan. Dit
was gansch logisch, en sedert dit niet meer in voege is,
zakte het peil der Fransche welsprekendheid ten onzent.
Erg spijtig is dit niet; want het is al heel bedenkelijk voor
,een volk, wanneer zijne groote mannen zich moeten gaan
vormen bij vreemden
En toch zouden wij Vlamingen ons iets dergelijks
moeten getroosten indien die zucht naar verhollandsching
onzer taal voortgaat. Ik zeg verkollazidsching ; want hetgeen
men algemeen Nederlandsche uitspraak noemt, al is het
dan ook juist geen Hollandsch, is toch uitsluitelijk onder
de geleerden van Noord-Nederland opgekomen. Wij Belgen
zijn daarbij niet als leden der spraakmakende gemeente
opgetreden of worden heden nog niet als zoodanig meegerekend. Wij hebben dus enkel de Noord-Nederlanders af
te luisteren en na te praten. En als wij daartoe ons uiterste
best zullen gedaan hebben, dan zal de Noorderlander zich
glimlachend omdraaien en grinikken : «t Is toch nog maar
Vlaamsch. »
Vandaar dan ook de logische gevolgtrekking dat wij
onze eigene moedertaal niet goed meer kunnen leeren, tenzij
wij eenen tijd in Holland verblijven. Een priester, voor staander van 't beschaafde Nederlandsch, zegde mij dat het
spijtig was dat wij den schouwburg van Amsterdam niet
kunnen bezoeken : daar eigenlijk hoort men goede taal.
Anderen gingen eenige dagen op verlof in Holland om
mooi Hollandsch te hooren. Maar dit alles kan weinig
baten: willen wij het beschaafd Nederlandsch goed in ons
oor en op de lippen hebben, dan moeten wij er minstens
eenige jaren mee vertrouwd zijn: dus in Holland gaan
studeeren.
Verkrijgen wij het alleen door zelfstudie, of in de
school van zoogezegde beschaafdsprekende Vlamingen, dan
zal de uitslag half-werk zijn.
De eerste Noord- Nederlander de beste, die misschien
in zijn land geen het minste gezag bezit, zal gerechtigd zijn
onze uitspraak als onhebbelijk af te wijzen. Een voorbeeld
daarvan komt voor in de academische opstellen zelven der
,
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heeren De Vreese en Muyldermans. Want op de woorden
van Burgersdijk's zoon, over de opvoering van Antigone te
Mechelen: ((Bij ons is die uitspraak heel wat anders)) geeft
de heer De Vreese de volgende verklaring:
((Hoe zou er niets te zeggen geweest zijn op de uitspraak van jonge, onervaren spelers die slechts trachtten de
beschaafde Nederlandsche uitspraak te gebruiken, zonder
die sedert lange jaren machtig te zijn? Het zou integendeel
verwonderend zijn, indien die uitspraak tamelijk onberispeljk geweest was. »
Toch zullen die spelers, in opzicht van uitspraak, wel
het puik der studenten geweest zijn, en, vergissen wij ons
niet, dan waren er meerderen onder hen, die de lessen en
oefeningen genoten hadden van den bevoegdsten onzer
uitspraakleeraars. Zij zullen ongetwijfeld wel zooveel opleiding gehad hebben als het, in d tegenwoordige omstandigheden, in Vlaamsche -België met zijn gedwongen Fransch
praktisch mogelijk is aan Vlaamsche jongelingen-sprekn,
te geven. Doch al zou ook het gebruik van 't Nederlandsch
in onze gestichten, gelijk wenschelijk is, meer uitgebreid
worden, toch zullen onze spreekvormen nooit genoegzaam
die der Noordnederlanders benaderen, om van hen een
« satisfecit » te bekomen.
Wat mij in dit voorvalletje te Mechelen bijzonder
opviel, was dat niemand op die veroordeelende woorden
van Burgerdijks zoon heeft durven vragen: « Wat is die
zoon van Burgersdijk in zake uitspraakleer? Is dat een man
van gezag? Verdedigt hij de strekking van Royaards of van
Bouwmeester? » - Neen, hij was een ontwikkeld NoordNederlander; van dit oogenblik mocht hij zijn wat hij
wilde; hij had het recht de uitspraak der Belgen te veroordeelen, onwederroepelijk, onvoorwaardelijk. 't Is waar, hij
deed er een doeksken bij voor 't bloeden : er was één student die goed uitsprak; één, die een «assez bien » van den
vreemden meester bekwam. Mogen wij Vlamingen niet
fier zijn?
Welnu, dit zou de vernederende toestand aller Vlamingen worden, indien zij de dwaasheid begingen het
« algemeen Nederlandsch », gelijk het door de ontwikkelden
van Holland gesproken wordt, tot wet aan te nemen. Elke
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Vlaming zou die uitspraak, volgens De Vreese's eigene
woorden « lange jaren moeten machtig zijn ». Wat middel
daartoe, tenzij dat onze jonkheid in Holland ginge studeeren ? En dan nog zullen zij achterstaan tegen de geboren

Hollanders.
Maar voor het grootste getal jongelingen is het onmogelijk verscheidene jaren in Holland te gaan overbrengen,
en zulken zullen des te achterlijker schijnen, wanneer er
eenigen zijn, die de Hollanders nabijstreven, omdat zij in
Holland zullen op school geweest zijn.
Hugo Verriest sprak laatst een wijs woord als hij in
eene voordracht te Antwerpen meende, (volgens het verslag
van het Handelsblad) « dat een Vlaming nooit geheel en al
Hollandsch zal kunnen spreken en de Vlaming er toch
steeds door zal stralen ».
Men vertelde mij onlangs dat een bekende Vlaamsche
voorvechter van het « algemeen Nederl'andsch » eenige
dagen ging doorbrengen in Holland en daar in gezelschap
kwam met een Hollandsachen letterkundige. Onze Vlaming
:

dwéepte er natuurlijk met de beschaafde Nederlandsche

uitspraak, die hij meende volkomen te bezitten. Zijn Hol
vriend liet hem in zijne wijsheid; maar aan een-landsche
anderen Vlaamschen letterkundige, ditmaal geen dweeper
met « algemeen Nederlandsch », die acht dagen later bij
hem kwam, zegde hij lachend : « Ik heb daar een beroerd
Vlaming aan de hand gehad, die zich inbeeldde (( algemeen
Nederlandsch » te spreken. »
Wij staan niet in voor de echtheid van het anekdootje,
maar onwaarschijnlijk is het niet, en het kenmerkt wel den
toestand.
Ten andere De Vreese zelf geeft ons een bewijs voor
die meening. Over Van Beers en Sleeckx, die hij nog gekend
heeft, zegt hij :
« Bij Van Beers en vooral bij Sleeckx ging de natuur
boven de leer : hun uitspraak was nog al dialectisch, d. w..
z. Antwerpsch gekleurd, vooral in den dagelijkschen omgang; voor het publiek trokken ze een gekleede jas aan.
Maar theoretisch leerden alle drie de Noornederlandsche.
uitspraak. ))
Indien een man gelijk Van Beers, die toch naar
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begaafdheid en studie de eerste de beste niet was, de natuur
niet wist te overwinnen, noch zijne praktijk met zijne leer
overeen te brengen, wat zullen gewone collegegasten of
burgermenschen dan vermogen?
Mij dunkt, wij kunnen tot den heer De Vreese en zijne
medestanders de woorden terugkaatsen, die zij zelven heel
wijsgeerig tot hunne bekampers richten « Gij moet u
schikken in het onvermijdelijke ».
Maar het onvermijdelijke is niet wat zij meenen. Het
onvermijdelijke ligt hierin dat de staatkundige scheiding
van België en Holland ook op taalgebied nagewerkt heeft.
Daardoor immers zijn de betrekkingen tusschen Hol
landsche en Belgische ontwikkelden veel min druk en innig
geworden en wordt het voor de eenen bijna ondoenlijk, zich
gansch naar de anderen te schikken.
Met andere woorden, De Vreese en zijne gedachtver
de omwenteling van 1 83o eenvoudig weg-wantecijfr
en dat is, ook op taalgebied, effenaf onmogelijk.
Welnu, het onmogelijke mogen wij niet willen tot wet
uitroepen; alleen kan men (en zoo sprekende toonen wij
geene stelselmatige vijanden der eenheid te zijn) het geestesverkeer tusschen Noord en Zuid levendiger en inniger
maken, waardoor dan ook de eenheid meer zal benaderd
worden, maar op eene geleidelijke wijze, zonder dwang,

zonder minachting of zonder stelselmatige achteruitzetting
van een der twee partijen.
Daarom dan ben ik er tegen, dat men ons, Belgen, tot
het zoogezegd algemeen Nederlandsch zou verplichten, op
straf van onbeschaafd te schijnen. Willen echter sommige
Vlamingen zich op die Hollandsche uitspraak toeleggen, ik
heb er vrede mee, als maar ons goed recht en onze vrijheid
buiten scheut zijn.
OVER EENIGE BIJREDENEN

Daarmee acht ik de hoofdstelling van h. De Vreese, zooniet omgeworpen (wat ik niet bedoel) dan toch tot hare
juiste verhoudingen ingekort. Slechts over eenige tusschen
of bijbeschouwingen, waarmee hij zijne theorie-gezdn
çril rugsteunen, zij hier nog een woord gerept. Zoo zullen
wij tevens onze eigene opvatting toelichten.
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YO Volgens De Vreese heeft de verfransching « ons
eene halve eeuw lang, volkomen terecht onze hopelooze
verdeeldheid in het gezicht geslingerd. Thans is dat wapen
uit de hand onzer tegenstanders geslagen.... De argumenten die thans tegen de Vlaamsche Beweging worden
ingebracht, luiden dan ook sedert geruimen tijd al heel
anders dan vroeger en nu komt men ons niet meer verwijten
dat het Vlaamsch niets anders is dan een samenraapsel de
vets patois, van gemeene dialecten. »
Wie onzen taalstrijd in de laatste 3o à 40 jaren gevolgd
en b.v. de parlementaire besprekingen over die zaak nage
heeft, zal getuigen dat dit wapen onzer tegenstanders-lezn
sedert lang bij 't oud ijzer ligt en slechts nog door hier of daar
door een onwetenden Waal of Brusselaar opgeraapt werd,
die er zich vóór gansch het Vlaamsche land bespottelijk
mee maakte. Vóór de spelling- eenheid kon onze eenheid
van taal ernstig geloochend worden; sedert niet meer. Ook
werd dit argument door de ernstigste onzer tegenwerkers
terzij gelaten, veel vroeger dan de heer De Vreese laat

vermoeden.

« Hier (in Vlaamsch- België) heeft zich geene alge
taal kunnen vormen, omdat juist die menschen, die-men
eene taal en eene uitspraak « veralgemeenen », Fransch
spraken en spreken.... Zouden we gaan ijveren voor eene
algemeene Belgische uitspraak die nog niet bestaat ? a)
Dat niet - bestaan eener algemeene taal in VlaamschBelgië wordt, dunkt mij, door de voorstanders van het alge meen Nederlandsch fel overdreven. Men ondervrage hier al
degenen, die, als wij, in het Vlaamsche land hunne lagere,
en daarna hunne middelbare scholen deden. Werd hun
niet reeds in het lager onderwijs eene Vlaamsche uitspraak
aangeleerd, die ook in de colleges en aan de Hoogeschool
geldig was ? Bij ons, in het aartsbisdom Mechelen, kwamen
de lagere onderwijzers, vóór 1879, meest allen uit de Nor20

-

maalschool van Lier, waar zij Van Beers of Sleeckx voor
opleiders hadden gehad. En niemand zal loochenen dat de
uitspraak dier mannen, al vindt men ze nog zoo Antwerpsch
gekleurd, toch heel ons land door en zelfs in Holland
verstaanbaar en ook beschaafd klonk. In andere gewesten
denk ik ook niet dat de uitspraak in de normaal- en lagere
scholen verwaarloosd werd. Zoo herinner ik mij nog altijd
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onzen schoolopziener Brouwers, die dapper aandrong op
schoon en goed uitspreken.
Nu is het ongelukkig al te waar dat die verzorgde
uitspraak meer bij het lezen dan bij het spreken dienst deed.
Toch, waar men in 't openbaar sprak, was de taal ook,
volgens De Vreese's uitdrukking, meer ((gekleed ». Maar,
hetzij als lees-, hetzij als spreektaal, de goede taal bestond,
en dat is genoeg voor de kwestie die ons bezig houdt. Het
komt er immers op aan te weten, of de waarde van klinkers
en medeklinkers heel Vlaamsch-België door genoegzaam
vast stond. En ofschoon er voor sommige letters, b. v.
voor u, afwijkingen waren, toch konden die verschillen
weinig afbreuk doen aan de eenheid van taal, vermits die
eenheid, gelijk De Vreese zelf bekent, ook bij andere volkeren, en zelfs in Holland verre van volkomen is.
VERHOUDING TUSSCHEN SCHRIJF- EN SPREEKTAAL

Hier dringen wij in den grond der twistvraag en het
is goed de woorden van h. De Vreese op te rapen en te
wikken:
« Tot voor weinig jaren richtte men zich bij het leeren
spreken bijna uitsluitend naar de schrjftaal; men ging uit
van het denkbeeld dat de schrijftaal de taal was. Van daar
dat Kan. Muyldermans het een ongelijk acht, de natuurlijke
ontwikkeling der beschaafde uitsftraak te stremmen en dat hij zich

afvraagt, op wiens gezag men van dat natuurlijk sjoor afweek.
Wel, op niemands gezag maar doordien men ook ten onzent
de waarheid is gaan inzien dat de ware taal is de gesproken
taal, dat de geschreven taal maar een - en daarenboven nog
een hoogst gebrekkige - afbeelding is van die gesproken
taal. Vandaar dat de jongeren zich zoo veel moeite geven
om te leeren spreken zooals in beschaafde kringen gesproken wordt. Nu geen pogingen meer om uit te spreken in
overeenstemming
t de
me
geschreven taal; nu nauwkeurig,
systematisch onderzoek van de klanken der gesj5roken taal en
reproductie van die gesproken klanken. Een der jongste
huipwetenschappen der taalgeschiedenis, de phonetiek,
wordt niet alleen dienstbaar gemaakt aan het verklaren van
de klankveranderingen die de talen in den loop der tijden
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hebben ondergaan, en aldoor ondergaan ; zij dient ook en
vooral om de natuur der tegenwoordige klanken nauwkeurig
te bepalen, om aldus de middelen aan de hand te doen, die
klanken op nieuw voort te brengen. De tijd is lang voorbij
toen men meende de klank ij te kunnen opgeven door te
zeggen : « niet zoo papachtig als de aai, niet zoo mager als
de ei ; niet gei zeit weis noch gaai zaait waais ». Het is vrij
duidelijk dat dergelijke voorschriften niemand aan een
juiste uitspraak van-de ij kunnen helpen; van daar de raad:
Wilt ge de beschaafde omgangstaal behoorlijk leeren spreken, richt u naar de uitspraak der hoogere kringen in
Noord- Nederland,, leer spreken zooals de meesten het daar
doen ».
Om met het einde te beginnen, vestigen wij eerst de
aandacht op het krasse besluit dier wetenschappelijke bewijsvoering ; het bekrachtigt wat wij hooger zegden, namelijk
dat er voor de Vlamingen geen heil meer ligt dan in eene
gansch Höllandsche opvoeding, in Holland zelf genoten.
Inderdaad, hoe kunnen zij anders «zich richten naar de
uitspraak der hoogere kringen in Nederland en leeren
spreken zooals de meesten het daar doen? » Daar kan
men niet toe geraken met hier de lessen of het vcórpraten
te aanhooren van éénen meester, die zelf maar de Hollan.ders van verre naklapt. Vlamingen zouden aan elkander
hunne fouten voortleeren. Dus moeten onze jongens en
meisjes voor eenige jaren naar Holland.
Te Antwerpen is laatst Vogel, de Hollandsche kunstenaar in 't spreken, eenen leergang komen inrichten voor
volwassenen, ja voor gestudeerden, priesters, advokaten,
enz. Die cursus bedroeg i5 lessen; geen kleinigheid voor waar. En dan was dit toch nog maar een nieuwe lap op een
oud kleed. Eene volledige opleiding zou jaren vergen.
Welnu zulke besluiten zijn praktisch onaanneembaar.
Indien wij nu reeds klagen dat de verfransching zoo diep
in onze beurs tast, wat zal het dan zijn met de verneder.
landschi ng ? - Wat met verfransching en vernederlandsching
samen ? En wat gewordt er bij dit alles van ons eigen volks

-gevol?
Eene wetenschappelijke redeneering die tot zulke prak
onmogelijkheden voert, moet ook wetenschappelijk-tische
falen. Zetten wij dus de puntjes op de i's.
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Tot vóór weinig jaren ging men uit van het denkbeeld
schrijftaal de taal was ». - Is dat waar? ik geloof
de
dat
niet dat dit ooit ergens algemeen aangenomen werd. Steeds
was eene taal in de opvatting der menschen eene verzameling van klanken, niet van geschreven teekens. Van daar dat
1

één en hetzelfde woord, in het Fransch gelijk in het Duitsch,
taal én tong beteekent (langue, zunge). Zoo ook het Latijn
lingua, en het Grieksch ryXwo o-?J. Daaruit mag -men gerust
besluiten dat die opvatting zoo oud is als het menschdom,
hetwelk van eerst af eene spreektaal, maar wellicht niet
altijd eene schrijftaal gehad heeft.
Wat de schrijftaal betreft, deze is altijd aanzien geweest
als de afbeelding van klanken, uitgenomen misschien het
Chineesch en de beeldschriften, die rechtstreeks de zaak
zelve afbeelden.
Dus, wat de heer de Vreese ons opdischt als de laatste
verovering der wetenschap (« men is ook ten onzent gaan
inzien dat de ware taal is de gesproken taal ») is een vooruitgang die dagteekent van in Adams tijd.
Dat de geschreven taal eene hoogst gebrekkige afbeelding is der gesprokene, moet ieder erkennen, die weet hoe
rijk de spraak der menschen is in klankschakeeringen, zoo danig dat een enkele klinker dikwijls vier, vijf en nog meer
verschillende letterteekens zou vragen om met al zijne
tusschentinten verbeeld te worden. Dit moet ons reeds op
onzé hoede stellen tegen hen, die verschillende letterteekens
tot éénzelfden klank willen herleiden. immers het getal
letterteekens der schrijftaal zal tegenover het getal klanken
der spreektaal steeds nog te beperkt zijn.
Maar de hoofdvraag is van welke gesproken taal de
geschrevene eene afbeelding zal zijn. Op die vraag is heer
De Vreese niet ingegaan. Maar indien ik hem goed versta,
zou hij antwoorden: « De schrijftaal moet de afbeelding
zijn van de spreektaal der ontwikkelde lieden van dit
gewest des taalgebieds, dat de hegemonie heeft ». - Vraag
ik dan verder : Waar halen die ontwikkelde lieden hun
spreektaal? dan vind ik in heer De Vreese's opstel geen
klaar bescheid meer. Er zijn immers in ééne taal zooveel
verschillende gewestspraken. Zal men eene dezer tot de taal
verheffen, waarvan de schrijftaal het afprentsel zal moeten
-
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worden, of zal men uit de verschillende tongvallen eene
beschaafde taal samenstellen, die dan eigenlijk met geene
enkele streekspraak zal overeenkomen maar de algemeene
zal worden bij ontwikkelden ?
Het een en het ander kan gebeuren. Vooral waar een
man van groot genie als de vóórlichter van zijn volk opgetreden is, is hij er in gelukt zijne gewestspraak tot alge meene taal van zijn volk te verheffen en te stempelen. Zoo
drong Dante het Florentijnsch op den voorgrond in Italië ;
Luther zijn Saksisch in Duitschland. In Frankrijk, schijnt
het, was het Fransch meer een fabricaat van geleerden, dat
later door de groote schrijvers der xviie eeuw bezegeld werd.
Natuurlijk maakt in de twee gevallen die letterkundige
taal, die voortaan de taal zal zijn, haar opgang tegelijk als
spreek- en als schrijftaal, vermits zoowel de groote genieën
als de spraakgeleerden die taal door schriften zullen ver
spreiden; maar het is de,mondelinge omgang der beschaafde
lieden onder elkander, die aan eiken klinker en medeklinker
der schrijftaal zijne waarde als klank zal moeten toekennen,
want anders zou dezelfde boekstaaf hier zóó en ginder
anders worden gelezen. De spreektaal der ontwikkelde
kringen moet dus toongevend zijn voor de schrijftaal deze
moet gene volgen. Tot hiertoe, denken wij, zijn wij niet
in tegenspraak met den heer de Vreese. Ook zal deze wel
willen erkennen dat de schrijftaal een stevig steunpunt en
als de vastzetting is van de spreektaal : Verba volant, scripta
manenat, spraak vervliegt, schrift blijft, mogen wij hier ook
zeggen. Zonder de schrijftaal zou de gesproken taal vlot
ongestadig zijn.
-tend
Toch zal de geschreven taal alle verschuiving in _ de
gesprokene niet beletten. Het hoofdgewicht der beschaving
kan zich verplaatsen; uitstekende genieën zullen opstaan in
vroeger verachterde streken. Zoo zullen ook de tongvallen
dier omhoogkomende gewesten zich meer doen gelden in de
algemeene taal. Een letterteeken dat vroeger uitgesproken
werd volgens den mondwrong eener streek, zal later dien
van een ander gewest volgen. Zelfs kunnen de beschaafde
kringen, zonder zich aan deze of gene gewestspraak gelegen
te laten, -de uitspraak wijzigen naar een ingebeelde of echte
behoefte van gehoor of smaak.
-
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Toch lijdt het verband tusschen spreek- en schrijftaal
aldus gevaar. Wanneer b.v. de verandering in de uitspraak
twee vroeger onderscheidene klanken tot één smelt, zoodanig dat twee verschillige letterteekens voortaan eenzeifden
klank voorstellen, dan is, in dit opzicht, de schrjftaal niet
meer een getrouw, maar veeleer een bedrieglijk beeld van
de gesprokene. De wijziging in de spraak zou dus ook
wijziging in schrift moeten tot gevolg hebben. deze zou de
voltrekking en de bezegeling van gene moeten zijn. Maar
natuurlijk zal de vernieuwing, in de schrjfwijze maar
komen nadat de nieuwe spreekwijze voorgoed door al de
ontwikkelden der spraakgemeente aangenomen is. Noodzakelijk is er een tijd van overgang waarin de taal min
vaststaat en de eenheid te wenschen overlaat.
Grooter zullen de bezwaren der taalverspringing zijn,
wanneer zij niet gebeurt op al de deelen van het taalgebied;
wanneer b.v. de verschillende streken, staatkundig gescheiden, min goed aaneenhangen om samen te bewegen, en
wanneer dan een dier gewesten voortschri.jdt zonder veel
acht te geven op de andere. Onderstel eens dat Berlijn, met
Noord -Duitschiand rond zich, een merkelijk nieuwe manier
van spreken, veel meer naar het Platduitsch heen, zou
aannemen, zonder zich aan Weenen noch aan Zuid -Duitschland gelegen te laten, dan zouden de vastheid en de een..
heid van het Duitsch aan 't wankelen gaan; want het
Zuiden zou zich niet zoo gemakkelijk ten onder geven voor
dit wetenschappelijk, economisch en staatkundig overwicht,
hetwelk volgens De Vreese ook de heerschappij over de taal
moet met zich voeren. Ten andere, indien die taal-omschep
buiten hen gebeurd was, zouden de Zuiderlingen, met-ping
wil der wereld, zich daar niet kunnen naar
besten
den
zetten, tenzij Weenen en Munchen er zouden toe besluiten
naar Berlijn te gaan Duitsch leeren; en dan nog zou 't niet
lukken.
Uit dit alles denken wij de volgende besluiten te mogen
vaststellen
1° De ontwikkelden van één gewest, zelfs van het hoofdgewest eener spraakgemeente, mogen niet gemakkelijk een
nieuwe spreekwijze aannemen, en slechts wanneer zij mogen
hopen dat heel de spreekgemeente hen volgen kan en zal.
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20 Eene verandering van spreektaal is dan alleen een
voldongen feit, wanneer al de aanzienlijke gedeelten van het
taalgebied haar hebben aangenomen en wanneer ook de
schrijftaal ernaar gewijzigd is.
F. DRIJVERS.

(Wordt voortgezet).

DE EENIGE TROOST

Och, had die dag de sterrenwacht
de gulden speren nooit ontwrongen,
en ware 't weifsel van den nacht
bij 't beuken zijner vuistenmacht
maar nooit gesprongen!
Toen hij de luchtvallei ontkiom,
door 't kantwerk zag der verre lanen,
speurde ik een doodsche bleekheid om
zijn zwaar-gezwollen oog dat zwom
in roode tranen.
Traag trad hij de oosterkimmen af
en steeg in karmozijn gefionker,
breed-wenkend met zijn gouden staf
wees hij ons op een open graf,
zoo diep en donker.
*
* *
Droef en stom
waart alom een treurnis om,

ach, hoor den toren schokken;
de luchten verzuchten bij 't klokgebrom,
het bonzende bronzene klokkengeluid

dommelt een donkere droefheid uit,
droef, droef, droef luien de klokken!
't Klokgeklag,
is den dag op zwaren slag
van vlerken ingetrokken,
hoog houden de wouden de looverviag,
hun twijgen ontstijgen smartliederen wijd,
bleek ligt de weemoed op 't land gespreid;
droef, droef, droef luien de klokken.
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Ach, maar ach,
't rouwgeklag van dezen dag
'besneeu wt met kille vlokken
van smarten ons harte, of het nimmer mag
ontdooien in 't glooien van 't lachende licht,
toejuichend de prachten van 't zomersch gezicht;
droef, droef, droef luien de klokken.

Zacht stevende bij 't windgewaai
de hoop naar 't strand, met hoog gezwaai
van blijde handen;
zonlicht omkroonde 't golvend haar,
en donswit bloemde in 't oogenpaar,
en 'k wierd haar zegezang gewaar
nu ze aan zou landen.
De vreugde deunde in onzen mond,
ons spannende oogen gloeiden blond
van fel verlangen,
vergeten was 't voorbij verdriet,
bij warm aanruischend lentelïed
herdenkt de jeugd den treurklank niet
der winterzangen.
Vol anemonenbloei gespreid
en palmgroen, lag de weg bereid
die haar zou dragen;
ver helmde door de lindenkroon
het hoogtijlied der oude woon,
die wordt de vroomheid weer gewoon
van vroegre dagen.

Wie heeft ons nu in leed gedaan?
't Aanvarend hulkje is omgeslaan,
de hoop verzonken;
ai! zie 't opkoppend lijk bebloed
wegvlotten op den donkren vloed,
nog door den karmozijnen gloed
der zon beblonken.

DE EENIGE TROOST

Toen keerden we stom met de wanhoop in 't hart,
'lijk schaduwe volgde ons de sombere smart.
Geen sprak er, geen weende, toch konden we niet
het nokken verduwen van 't druilend verdriet.
Zoo laag lag de lucht, onder't wolkenbrons
verruischte 'lijk droef litanieëngegons.
De woud-katafalk stond donker en zwaar,
de pluimige laan hield de wacht voor de baar.
Wij gingen 'lijk zieken door najaarstuin,
een weeklacht zong loom in de looverkruin.
En tranenkoralen droeg elk rozenhart,
elk hart was omslingerd met doornen van smart.
Ter ruischende lindenlaan hellemde luid
een zonneverwelkomend merelgefluit.
En hoog boven 't woud zat in lichtwolkig kleed
de zon ons te treitren om 't sarrende leed.
Zoo keerden we stom, en elk voelde zijn wee
als een afgrond zoo donker en diep als de zee.

Toen scheen de wereld 'lijk een lentebosch;
op alle stammen staken zonblazoenen
in rozen glans, waarboven feestfestoenen
van kruin tot kruin geslingerd in een tros
van loof en bloemenbloei te wuiven hingen,
wijl van der vooglen bontgepluimde wiek,
voortklaprend door den geur der meiseringen,
de wijdte inruischte een droomenzoet muziek.
We dachten eenen stond : hier woont nu vrede;
hier krinkelt de kristalen Lethestroom,
en smart is ongekend, hier laat beneden
het klare water loom de levensboom
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zijn groene takken wieglen, zwaarbeladen
met vruchten die in eeuwgen middagstond
door 't loover blinken, 't gretig oog verzaden,
en 't sappig vleesch smelt lekker in den' mond.
De menschenkindren schenen goed. Hunne oogen
weerstraalden diep geluk dat in de keel
naar zangen zocht, om onder lief gestreel
van fluit en snarenspel met onbelogen
en blijde lippen hunne levensjeugd
hoog uit te juichen; en aldoor op hun wegen
rees van 't geboomte blanke bloesemregen,
een aureool gelijk van vrede en vreugd.

o kunt ge 't huis van onze ziel vervromen ?
Ziet, open deur en gangen wachten naar
een blij bezoek, en door het venster staar
ik toe en lach, of hoorde ik u reeds komen
op stillen tred en liederengedein ;
U zal ons liefde in diepen dank omprangen,
't opdansend huis vol levensblijheid hangen,
en die 't bewonen weer gelukkig zijn!
Maar lag dan niet de volle kracht besloten
van voelen in ons woord, of klonk ons taal
hun dan zoo vreemd, dat zij de blinden sloten
der aandacht? Stond in 't bloedig rood gestraal
der oogen smart niet luid genoeg te smeeken
om schaamlen troost en wat meêwarigheid,
dat ik nu plots hun kelen hoor ontbreken
een schaterlach om onze triestigheid ?
Zoo gaat de balling door een vreemde land,
schuwe oogen zien hem na met groot mistrouwen,
en op zijn bangen stap, zijn kleedervouwen,
zijn moedloos hangend hoofd wijst elke hand,
geen ziet hij beknikken
de kindren giechlen,
groet,
geen
vriendenlach, geen woord...
schuchtren
zijn
en droomend van zijn verren stapt hij voort,
het hart vol wee dat hij niet uit durft snikken.

(Wordt vervolgd).

Joz. DE VOCHT,

JONKHEER QUINTIJN SALMASIUS,
OUDBALJUW VAN DE BIJDELMEER

(Vevo1g)

Van ingehouden geluk wreef hij zich de handen blij
dooreen, pulkte even over zijn kale kin en streek-zam
voorzichtig het blonde haartuitje van zijn voorhoofd opzij.
« Mai senza voi mense festanti, mijn schat van een wijntje,
gij derteiheid van mijn hart... Uit wat koele druifbollen is
toch uw sap geborreld, onder wat galm van ruischpijp en
klank van cimbalen, bij wat gejok van poezele nymfen en
wat gedril van labberkoeltjes door het boschloof... 0
Quintijn, dat is nu alvast milddadig van uwweegs. »
« Toe maar, toe maar », wedervoer hierop jonkheer
Quintijn, schijnbaar als verlegen en met voorgewenden,
gemoedelijken zin, « hou uw lieve klapzucht tot straks in
toom, Martijn; proef maar dat puike wijntje... Deze rjnsche
is op geen eenen dag te noemen met den Fransche en
scheelt zooveel als geboorte en dood... De rijnsche zoek ik
niet om de gezondheid, maar om den smaak en 't is mij
weldaad jouw, nevens gelijke vrienden, daarmee 't onthalen,
Martijn. In gewone gevallen mondt die wijn mij wonderwel
en nu zet ik er weer een hemelsche dronk op... »
De oude moeselaar klappotterde in gulden guipjes in
de roerners dat het tegen de beslepen randen mierelde,
waarna beiden voornaam aantinkten, « Vive le Prince
d'Orange» prevelden en langdurig dronken.
Een korten tijd hoorde men slechts het dartel slorpen
door de karnerstilte. « Ai mij », kuimde jonkheer Quintijn
als krachteloos en zette den geleegden roemer, bijna gelijktijdig met mijnheer Percquemont, met een hard slagje op
het tafelberd voor zijn armstoel neer. Nog eens sputterde
hij de roemers vol goudgelijken Moeselaar en ging al
zuchtend aanzitten.
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« Vast geen beslijkt wijntje, Quintijn », meende levendig mijnheer Percquemont en hij smekte zijn lippen terwijl
zijn heeter-tintelende oogen de kraaltjes bezijden de roemerboorden nakeken. Als uit courtoise belangstelling vatte hij
de flesch, hield ze aandachtig in het kandelaberlicht om ze
nadien, met goedkeurenden hoofdknik, weer op heur vorig
plaatsje te herstellen. Jonkheer Quintijn gaapte luidruchtig.
« Zie, Martijn, hier... 'k heb nog een honderdtal spilpenningen... » Zijn smoddige hand grappelde in den opgekropten buidel aan den heupriem en smeet onachtzaam een
grepe vlieghers op het tafelberd neer, dat ze dansten en
tinkten.
((We leggen er een kaartje voor.., het spel der tien...
negen alles kwijt... Dat gaat? » Het aangeroode gelaat van
jonkheer Quintijn bezag scherpelijk mijnheer Percquemont,
wiens nat-levendige oogen op het zicht dier braspenningen
en het nahooren dier woorden, van schraapzucht begonnen
te glanzen. Hij wreef als doelloos over zijn scheefachtige
onderlip en terwijl zijn oogen nu bedachtzaam opwaarts in
het keerslicht staarden, wroetelde hij in zijn zwart-floeren
warn buis waarin permentelijk als fransijnen krakten en
eeliig geld rinkte.
Jonkheer Quintijn had meteen dit kort gebaar van
Mijnheer Percquemont in het oog en er zweemde een
venijnelijke glimp van tevredenheid over zijn rood- gepokt
gelaat, maar weer beproefde hij zijne vorige gemoedelijk
wanneer mijnheer Percquemont hem kwiks terug-heid
aanzag met een bitter glimlachje over de bijna toegenepen
lippen en, in een nurksch opknikje zijner kin, eveneens een
grepe koperen vlieghers op het tafelberd deed klinken.
« Muneribus obniti non debeo, Quintijn... Hier is min
tegenzet. »
Jonkheer Quintijn wroetelde lastig in de zakken zijner
wijde troesbroek en vond waarachtig geen trek en asem tot
wederwoord. Hoopje na hoopje was hij bezig een spel
beduimelde en sletige kaarten, bijna onder zijn overhel lenden buik weg, op te halen en lei deze, naar gelang, in
den plompen palm zijner linksche hand, schikte ze daar
onbehendig bijeen en plofte het spelletje ineens op tafel.
Hij rukte met beide armen zijn kriegende armstoel dichter-
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bij en begon, al grootelijks kuimend, het spelletje uit te
deelen. Zoetjes pletste elke kaart op het naakte tafelberd.
« Ho, ho, Martijn, overleg dien schoppen zot eens !...
Bylo, een klaveren vrouw... » en levendig grappelde jonkheer Quintijn de eerste slagwinst naar hem toe, smeet een
pijken heer vinnig midden het tafelviak en verbeidde vol
zekerheid de worp van mijnheer Percquemont, dien hij met
een aantergend lachje in de oogen grijnde.
« Ust... ust... ust... Quintijn, hier zoo... ik onderleg
met pijken tien... Par la grâce de Dieu, dit slagje is 't mijn. »
Met haastelijke vingeren sloofde mijnheer Percquemont de
kaarten achter zijnen roemer weg, terwijl hij zeer zeiftevreden glimlachte.
« En wat zeggen ze op schoppen haas, Quintijn?» De
kaart drilde met een hardvochtige plets op de tafel.
jonkheer Quintijn plook, als zonder raad noch zin,
bedrukkelijk aan zijn smoddige oorlel. ((Ach arme, Martijn,
dat is zoo kwalijk een zet dat ze elk mijner kaarten vast het
rood in het aanschijn drijft... ja... wat nou.., toe, toe...
herten vrouw moet haar maagdorn wagen...
Er was allengerhand een sluike speeidrift over de
beide nachtelijke kaartspelers gekomen. De zwaarmoedige
kamerstilte stoorde maar van het doove dooreenschuiven
en levendig neerpletsen der kaarten, het getink der koperen
penningen, de triomfelijke uitroep van den eenen en de
bescheiden klacht van den anderen; al maar toe werden
roemer na roemer dorstig geledigd en weer uit versche
flesschen volgesputterd, die jonkheer Quintijn telkens met
een heimelijke blijdschap uit de eiken kast ter tafel haalde,
terwijl hij niet ophield de argelooze mijnheer Percquemont
gulhartig tot het drinken van den zoet-ouden Moeselaar aan
te porren.
Bijwijlen was het schrikvallig stil in de kamerruimte,
wanneer beiden scherpelijk hun kaartworp nadachten; dan
hoorde men nog maar den fijnen knetter der kandelaber
keersen en het zacht neervallen van dolende sneeuwviokkeri
daar buiten tegen de verboden glasraampjes...
Wie nochtans het hart van jonkheer Quintijn had
doorgrond zou dit alvast voor geen zoetemelk-hartje genomen hebben dat al zijn leed met suiker wreekt. Bylo niet.
-
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Onder een gemoedelijken glimlach en een treffelijk parool,
een dartele woordzet en een onbekommerde wijnslurp, had
hij onverflauwd zijne aandacht bevolen op de lust van een
volle wraak en elk moment voorbereid en overwogen om
het felle giftfiooltje, dat hij in zijn buikriem geborgen wist,
heimelijk tusschen vinger en duim in mijnheer Percquemont's roemer uit te storten.
En waarlijk, de worpel van het lot viel uit met zes
oogen boven. Mijnheer Percquemont had alreeds spel na
spel de koperen vlieghers van jonkheer Quintijn over de
helft wel verdiend en op ieder voordeelige kaartzet zoet
hij maar toe zijn keel met roemer na roemer barmhar--seld
tige Moeselaar. Bij stonden reeds sabbelden zijn handen
en hadden den tast der kaarten kwijt terwijl zijn aangenatte
oogen als in een koortsachtig vuur doolden; zijn klapzucht
had geen schromen noch ende hoe de tong ook somtijden den
rechten slag bijster sloeg en er soms maar een vies gelol
over zijn scheefachtige onderlip geraakte.
Het blonde haartuitje zwendelde hem nu leeger dan
ooit over het zweetachtig voorhoofd en meer dan een
roemer had zich op zijn zuiver halskraagje uitgedroppeld
en was telore geloopen minder in zijn mond dan in de
purper uitgekorven plooien van zijn fluweelen wambuis.
Zoover moest het voor jonkheer Quintijn juist komen.
((Ho... ho... ho..., Martijn, mij dunkt gij beneemt u den
zoeten mond tot brakens toe en morst over de kinne... Toe,
geef me het spel over.., ge levert te langzaam werk... ge
stort kaarten uit in het dooreenschieten, alsof ge een oude
man waart... Ho, ho, Martijn, wel gij fijn zuipertje... »
Met borne hand schoof mijnheer - Percquemont de
kaarten naar jonkheer Quintijn toe, glimlachte onbeholpen
op den jok der woorden en zoop als zonder uitscheiden aan
zijn roemer, die jonkheer Quintijn kort daarna en arglistig
weer vol gudste.
Toen deze voor een versch spel , de kaarten dooreenschoot en uitdeelde, drilde hij een schoppen heer zoo
onvoorzichtig over het tafelberd dat hij den boord afstuikte
op het plankier.
Dat was een overwogen en opzettelijk werk. « Martijn,
'k schoof eene kaart te ver over de tafel... ze ligt nu al v ast
aan uw voeten, raap ze eens op, jongen... »
,
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Mijnheer Percquemont was een stond bijna in slape
gesuisd in de afwachting van het versehe spel, maar op den
roep van jonkheer Quintijn schrokte hij de vervaakte oogen
open en druilig zag hij naar het plankier.
« Bylo, Martijn, gij schijnt u te versiapen, loop toch te
post, lief krauwaatje... de kaart ligt vast aan uw leerze
» En de lompe arm van jonkheer Quintijn reikte-zolen.
over het tafeiblad om de richting aan te wijzen.
« Quintijntje, ge zegt... een kaart? 0 ja, 'k zie ze nu
permentelijk... Pardonneer mijn stilstand, vriend -lief...
Spero trovar pieta non ehe perdono... » en mijnheer Perc
quemont overneeg zijn slaapdronken lijf uit den armstoel
naar het plankier en men hoorde zijn subbende vingers in
het tappeet grappelen.
Op 't zelfde moment grjnde een grouwelijke lach over
de pokkranke kaken van jonkheer Quintijn. Kwiks tastte hij
in zijn buikriem en hief het purperachtig flooltje sidderend
over mijnheer Percquemont's roemer dat het vergift in den
gulden wijn stortte als een kettingje groene droppels.
Gauw borg hij het geleegde fleschken in den heupriem
terug. « Hewel, Martijn, de kaart moet vast nog uitbroeden...
Pak een kaars uit den kandelaber, jongen, bij gebrek aan
zoeten zonneschijn zal ze gevoegelijk toelichten.., ik geloof,
vriendje, dat ge uw oogen te veel in den wijn nestelt en
minder in het spel... »
«Zoudt gij dat wel denken, Quintijn? » kiapte mijnheer
Percquemont bijna van onder de tafel, terwijl zijn onvaste
hand boven den tafeirand uitscharde om zich op te rechten.
((Daarom heb ik uwe spilpenningjes in mijn buidel zitten,
he? » wedervoer hij in een gillend lachje toen zijn afgemat
lijf weer overeind in den armstoel opzat en hij met een
loom handsiagje de opgeraapte kaart ter tafel kletste.
Maar jonkheer Quintijn gaf geen genoegzaam wederwoord en deed precies of hij de speeiwaarde van zijn eigen
spel bedachtzaam naging, alhoewel hij van ter zijde onder
zijn kaarten uit loerde op mijnheer Percquemont's roemer
om de dooreenmenging van het gift met den wijn even na
te gaan.
('Daar nu, Martijn, beproef nog eens dien schoppen
zot met uw tien, zoo ge kunt, kameraadje... » en jonkheer
Quintijn deed een vinnige kaartworp.
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« Tien.., en acht... en zeven... en zes... 'k Zal me
prijzen, Quintijntje; tien vlieghers... par la grâce de Dieu...
tien vlieghers... » en mijnheer Percquemont drilde kaart
op kaart luchtig over de tafel, wreef bljzaam zijn handen
dooreen terwijl jonkheer Quintijn, als gemoedelijk jokkend
over de wonderbaarheid van het toeval, de geringheid van
braspenningjes, welke hem nog overschoten, dichtbij zijn
roemer voortelde...
Van daarbuiten uit den sneeuwigen nacht sloeg plotsig
de holle galm van het middernachtuur op Onze Lieve
Vrouwetoren en de slagen bleven schrikvallig voortgonzen
in de kamerstilte.
« Jeemi, Martijn, al zoo laat? Leeg nu maar rap uw
roemer, gij laat slempertje, anders rolde deze revelkal wel
tot morgen toe... 'k ga me in de luiers leggen, want straks
in de vroegte heb ik reeds bezoekschuld aan mijnheer Gillebertus Sutens, den kwartiermeester der wijk...)) en binst hij
op deze woorden luidruchtig geeuwde, stiet hij zijn roemer
helder tegen het wijnglas van mijnheer Percquemont die
bezig was éen na éen de koperen spilpenningjes op te rapen
en ze tusschen de vouw van zijn wainbuis weg te bergen.
Als wankelmoedig stond deze nu uit den armstoel op,
hief zijn roemer op slordige manier in de hoogte voor het
kandelaber-licht, scheen een stond te verzinnen op den
duisteren goudgloed van zijn laatste Moeselaar en liet nu
zoetjes, als om het genot van dien milden wijnslurp zoo
lang mogelijk te doen voortduren, de randen van den
roemer zijn lippen overhellen en daarop momentelijk berusten.
Tegenover de vriendelijke goedheid van jonkheer
Quintijn, op dezen avond vooral, werd hij ineens als
aandoenljk gestemd en met een sammelend « Goeden
nacht, Quintijn, met al de vrienden, die God in schut
beware! » dronk hij den roemer in een korten zwelg ten
gronde uit...
Op den eigen stond was jonkheer Quintijn bijna angstvallig bleek geworden en slurpte aanhoudend aan zijn
roemer, dien hij niet van zijne lippen afhief. Zijn steile
oogen waren zeer aandachtzaam op elk gebaar van mijnheer
Percquemont en toen hij het laatste scheutje wijn over de
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roemerranden zag naar binnen glijden, kuimde hij als
verlicht, zette haastelijk zijn roemer ter tafel weer en begon
de langs alle kanten verspreide speelkaarten behoedzaam
bijeen te zamelen.
Mijnheer Percquemont smekte met zijn lippen ais 't
ware iets bitters. Bijna wantrouweljk ging hij met zoetverzopen oogen jonkheer Quintijn even aanzien, die nu
met zijn teschdoek zorgelijk de plaskens wijn van de tafel
kuischte.
«Maar... Quintijn... die wijn... Ach, Heere mijn God,
ik flauw... » De roemer ontglipte meteen uit mijnheer
Percquemont's bevende vingeren en berste in scherven op
den zijleun van zijn armstoel.
Hij wankelde scheeve en voorover, tastte met de opengesparde handen in de ijle rondte, krampte ze plotselings
steenvast op zijn hart en stuikte als overdood ineen tegen
den stoelrug. Zijne oogen gingen verschietachtig -groot en
star openstaan en een blauwachtige bleekheid begon over
zijn verstervend aangezicht te zweemen, terwijl scheefachtiger dan ooit zijn mond gaapte en een glibberig speeksel
over de gladde kin lekken kwam. Het blonde haartuitje
hing wild-waaiig en als hopeloos over zijn verklarnd voor
hoofd geklist...
Op dit grouwelijk zicht kon jonkheer Quintijn, die al
op den rinkel van den roemer verschoten had, zich moeilijk
inbeelden dat het ernst was, maar wanneer hij mijnheer
-

Percquemont's krachteloos lijf bijna onverroerbaar zag
overhoop zakken in den armstoel en de wraakbeluste nieuwmaren van Trjneken Claes als in een weerlicht bedacht,
bleef er zoo klein een schroomte nog in hem over dat hij
begon te gichelen van lachen, de smoddige handen dartel
ineenkletste en een vieze vreugde over zijn schrepel -roode
kaken oprees.
Hij stond recht vOor de tafel overgebogen zoodat zijn
tonzware buik als over de herden lag en grjnsde maar door
van lach op lach, terwijl hij met het teschdoekje ter eene en
den halfgeleegden roemer ter andere hand, uit de doodstuipen van mijnheer Percquemont eene zoetigheid voor
zijn wraaklust zoog, waarvan de smaak hem bevangen had
om nooit meer te verliezen.
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« Ei lieve, aardig smeekertje... toe, Martijntje... slaat
ge nu aan 't kwijnen? Ach arme, alzoo In de fleur zijner
jaren... Wat? vraagt ge rozewater 1... Neen, neen, lief
krauwaatje, die sabeesche reuken deugen niet! Een slokje
ouwe, zoete Moeselaar ?... Och kom, Martijntje, 't valt me
zwaar het te zeggen, maar de flesch is leeg. 'k Heb voor me
zelve nog een karig scheutje.. A votre précieuse santé,
monsieur Percquemont.. Herois summi dextra cadis! Ho,
ho... Martijn... Gij allerliefst Papistje, hebt ge u zeer
gedaan? Trjneken Claes zal er om lachen en mijn haize
jeukt van vreugde daar hij los is van Cosijnekens stroppe...
Ge hebt verveerlijke oogen, Martijn, en ge bemorst uw
halskraagje met uw uitgediend druivewater... Maar kijk
dan toch in uw spel, loos jonkertje, onderleg me schoppen
zot nog eens met uwe tien... En zuip nog eens een zweigje
van dien neschen Moeselaar... Pardon, mijnheer Percquemont, met uw welmeenen, laat me terwijl toe een bezoekje
te wagen in uw borstzak. Niet om die koperen vlieghers,
vlijtige bouffe... ei neen, die hebt ge eerlijk en eerlijk ver
diend... maar ge weet wel om die fransijntjes die daar straks
zoo onkiesch kraakten... »
En alzoo in venijnelijk gejok, bij beurte met een belachelijk handgebaar of eèn grjnende lach tegenover het
spraaklooze lijf, slefte hij de tafel om, rukte mijnheer Percquemont norscheljlc in zijn armstoel overeind en begon
aandachtig in zijn wambuis te wroetelen, terwijl hij keer
op keer zijn handen terugtrok, er de doodslijmen, die
maardoor uit mijnheer Martijn's gapenden mond neer
kwijiden, aan zijne troesbroek afveegde en zijn grouwelijke
bezigheid koortsachtig en haastelijk dan hernam.
Somtijden bortelde een greepje van 't gewonnen kopergeld, onder de drift van onderzoek, de warnbuiskluize uit,
versmoorde in de tappeet of bleef ineens over 't eiken plankier optinkelen tot in onmogelijke verre hoeken.
Naar gelang jonkheer Quintijn, als een vratig dier
over mijnheer Percquemont's dood lichaam gebogen, alle
naden van zijn wambuis kriegelig afzocht, met bevende
vingeren knoop na knoop lostornde, binst een killig zweet
nat hem over het aangeroode voorhoofd begon te blinken en
bij poozen schromelijke verwenschîngen zijne lippen ver-

-

-
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roerden, had nog geen enkel fransijntje gekrakt en werd op
't einde de tast van jonkheer Quintijn's vingers als traag en
o nbehendig van hopeloos onderzoek.
« j eerni, zou Trijneken mij hieraan bedrogen hebben?))
en schrikvalliger grappelde Zijne hand overentweer onder
het fluweel. « Of zou die loosaard van een Martijn... Ha, ha,
toch iets! per Bacco, toch i. .e. .ts! »
Een perkamentje ritste twijfelachtig. Het hart tot half
wege den hemel snokte hij met een zenuwachtig gebaar zijn
hand uit het wambuis en hief, zwaarmoedig grijnslachend,
het toevallig fransijntje onder het smookerig keerslicht.
« Aen Mynheere Martyn Percquemont.
Ued.
missive in dato den 26 deezer my gisteren privatim behandigt, met anderen missivn, rakende zekere jongheer Quintinus Salmasius van onsere Stede, diene tot antwoord dat na
rijpe deliberatie en speciaal advies van Mynheere den
Borgemeester Henricus van Halmale, wij, behoorlijk
geauthoriseerd synde, ons gaerne employeeren om 't oor
te doen en op morgen, ten overstaen-baeilyxtndszk
der twee schouthet, secretelyck in synen huyse sullen
perquisiteeren.
Ued. toegenegen dienaer,
P. Fabricius.»
-

--

Gelijk een aichimist, wien een werk van zeven jaren
en het grondsap van eene grondelooze hoop om zijne ooren
springt, zoo stond jonkheer Quintijn voor 't hoofd geslagen.
Het fransyntje, met stads sigillum overdrukt, slipte uit zijn
subbelende handen over het tapeet en spraakloos -bleek bleef
hij met veege en doode oogen in het slaperig keerslicht
staren. Zijn smoddig buikje had bijna geen asem meer zoo
was 't alarm in zijn hart geblazen en de roodheid zijner
kaken van daareven was ze schielijk onttrokken als overviel
hem grootelijks eene flauwte. Het was een stond slaapstil
dat men permentelijk eene bij zou hooren dwerrelen.
Eindelijk aanzag hij weer met langzame oogen het
doode lijf van Mijnheer Percquemont dat in den armstoel
met opengeslagen armen en achterwaartsch-gestuikt hoofd
lood -log neerlag. De doorgebroken oogen van Martijn
keken steil en bloedvochtig uit de gele melaatschheid van

zijn gelaat, recht op jonkheer Quintijn toe als zou hij ontwaken en hem plotselijk aanspreken.
3
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Op dit vervaarlijk zicht kwam er een kranke lach,
eigenlijk vol kommer en misprijzen, over jonkheer Quintijn's bleek gelaat zweemen en, de ontroerde handen in zijn
zwaren heupriem gestoken, bleef Quintijn, als zonder
verzinning en suffig voortlachend, van uit zijn hoogte mis prijselijk neerzien op het ontdane lijf van mijnheer Percquemont...
« Maar mijn vriend Martijn toch, jouw en mij is toch
wonderbaars overkomen... » De paarsachtige lippen van
jonkheer Quintijn prevelden benauwelijk. « Hé, - hé, de
heeren van het paapsche Magistraat weten het... mijne
tumulten te Gorcum, hé, Martijn ?... Mijn groffelijk dispuut
met Mijnheer Nicolaes Reygersberghe... en de andere
zaakskens... En op morgen in de vroegte perquisitie te
mijnent door de Roode Roede... 'k wil het gelooven... 'k
wil het gelooven... 0, gij looze bouffe... gij flauwe kraugij truggelaar van Trijneken's papieren... gij -wat.
paapsche loontrekker... »
Zijne stem ging meer en meer luidelijker klinken
achter elk haastelijk zinnetje tot ze venijnig en boersch,
zonder schroomte noch schaamvalligheid, in dulle schimpen
uitviel en jonkheer Quintijn zijn saamgekrampte vuisten
voor het misbaarlijk gezicht van den dooden Martijn zette.
Als 't ware getergd door de plompe roerloosheid van het
versche lijk waaruit geen wederw000rd noch tegengebaar
hein in 't gemoet kwam, scharde hij het plots met de eenehand in de verkwanselde haarvlechten, sloofde het moeizaam tegen den stoelrug op en, eilacie, slipte zijn heupmes
dat het met een blikkeringsken uit de scheê opvloog.
Jonkheer Quintijn snerkte van schielijke dulheid. Het
dolkje sloeg als een weerlicht overentweer en elke kerf viel
zoo dicht de eene op de andere in het onverweerbaar lijf
van mijnheer Percquemont dat overal henen het doode
bloed opgulpte en in donkere stroompjes over wambuis en
troesbroek leekte op het duisterachtig tapeet.
Het hagelwitte halskraagje van mijnheer Percquemont
geraakte deerlijk verfrommeld en wak van het vuilaardig
bloed dat uit zijn doorstoken neus over de kale kin naar
onder druipte...
Ten einde asem, kuimend en bevend van uiterste vert
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moeienis, rustte jonkheer Quintijn een stonde uit; het glibberig bloed was hem over den dikken buik gedrest en drop
pelde bij poozen van den heupriem af.

-

Bezijden den armstoel breidden donkere bloedpiaskens
over het tapeet open, waarin de weerschijn van het keers
akelig gestort lag in goudgeljken glimp.
-licht
Als werd hij bedachtzaam op iets, lei hij zoo bedaard
mogelijk den bloednatten dolk op de tafel. De gloed der
keersen weifelde een moment hem over 't grouwelijk aange
zicht, vol roestachtige bloedsprenkels gedrest. Hij bukte
zich met een zwaarmoedig gezucht, sloofde het tapijt ver
weg ter zijde en begon met korte snokskens te rukken aan
een ijzeren ring in het zwart-eiken plankier.
De naden van zijn troesbroek spanden zichtbaar van
het danig geweld en de slordige schim van zijn voorovergebukt lijf bewoog schuw op en af de raadselachtige diepte
der kamer.
Eindelijk kraakte wrang en traag een geborgen valdeur open en een kille tocht deed de verraste keersvlammen
danig flabberen: de valdeur schokte lammenadig tegen de
tafel aan...
Jonkheer Quintijn stond droomachtig -mompend over
de grondelooze duisternis van een grouweljke put gebogen
en luisterde lang naar het kelderachtig geruisch van een
diep en als afvlietend water; een moerige, zilte reuk doorsloop de kamer als werd stilaan een koude ljkwa uitge
breid... Als moeizaam steunde Quintijn tegen de natte
valdeur die droop van groen sljm, kroost en andere water
ruigte, en als in slaapdronkenheid aanzag hij met eene
afkeerige grjning over zijn wezen de bezwalkte spinnewebben die lobberden zeer vieselijk in de gure opente.
« Hé!. hé!. hé!. hé!. Tiphus.. Neptuin.. Nereus. lieve
Argonautjes.. Ho.. ho, het liefelijk gezelschap... » De
waanzinnige roep van Quintijn had een holle, grafachtige
wedergalm die schrikvallig voortduurde als onder een wijd
en eenzaam geweif.
Maar hij scheen schielijk buitenmate als onzinnig te worden, sprong met een heftig schreiken achterwaarts tot nabij
het uitbloedende lijk van mijnheer Percquemont en gaf
dezes armstoel een geweldelijke duw voorover.

36 JONKHEER QUINTIJN SALMASIUS, OUD-BALJUW ENZ.
Het doode lijf wankte met uitgeslagen armen den stoel
uit, als in een hopelooze omarming, schrafelde met een
botte schok den boord der tafel langs dat de keersen den
kandelaber uitstortten, en verdween in de onbarmhaitige
opente... Een holle plomp en regenachtig gespat van water.
jonkheer Quintijn liet daarop zoetjes-aan de krakende
valdeur weerom toezakken en sloofde behoedzaarn het
bloedvochtig tapeet er over heen.

***
Des anderendaags in de vroegte, - het was alderkinderendag, - werd op Kroonenborch door de wacht een
persoon zonder paspoort gearresteerd, gemornd in het
habijt van een minderbroeder. Een droogscheerder, welke
in klap was met een der waalsche soudeniers, erkende hem
voor jonkheer Quintijn Salmasius, en meldde het eenen
klerk, die aldaar in (lezen troebelen tijd opteekende de
namen dergenen die uit de stad gingen en inkwamen.
Terstond op den Steen gepijnigd van 's Hofs wege,
bekende hij al zijn misdaden en werd na den noene aireeds
op het geschilderd justitiewagensken tot vóór de Loock
brugge gevoe rd, waar hem eerst zijne tong afgesneden
werd opdat hij niet spreken zoude als hij ter doodwaarts
ging, tot dat ze gekomen zijn op Sint Jansvliet vóór zijne
woonst, op welke plaats Cosijnken met gloeiende tangen
hein het dikste vleesch uithaalde, waardoor hij flauw werd
van het nijpen.
Ter leste supplicie werd hij met een wippe in den
ziedenden ketel in en uit gelaten zoolang hij leefde, omdat
hij ook bevonden was een lutheraansch sectaris te zijn in
welke opinie hij obstinaat bleef totterdood toe.
En zijn rechterhand werd hem afgehouwen, zijn lijf
op een rad gespalkt tot Kroonenborchpoorte en zijn hand
boven zijn hoofd gesteld, waar het roestachtig bloed langdurig bleef uitdruppen op den kouden sneeuw der stads
-muragie.
KAREL VAN DEN OEVER.

EEN KORTE SCHETS VAN DEN TOESTAND, TEN OPZICHTE
VAN LANDBOUW, NIJVERHEID, HANDEL
EN STAATHUISHOUDKUNDE, IN HET LAND DER «MORGENZON»

(Slot)
HOOFDSTUK X

DE VREEMDELINGEN IN JAPAN. -- DE JAPANNERS IN DEN
VREEMDE. - K0LONI5ATIE. - HET GELE GEVAAR.

In de geschiedenis lezen wij dat de Mogolen Azië en
het oostelijk gedeelte van Europa in bezit hielden gedurende
een tiental eeuwen, van omstreeks 400 tot 1 5oo en dat zij
zelfs doordrongen tot in sommige streken van MiddenEuropa. In de nieuwere tijden ook had er eene dergelijke
beweging plaats maar in eene tegenovergestelde richting
en van meer vreedzamen aard. De zendingen die uitgezonden werden om Japan te verkennen en te «beschaven »
hadden nu eens een godsdienstig -, gelijk de reizen van
St. Franciscus Xaverius, dan eens een ekonomisch doel,
dit was het geval met den commodore Perry in 1854.
De eerste beschrijvingen en studies over Japan werden
ons door den venitiaanschen reiziger Marco Polo in de
Xliie eeuw nagelaten en eerst drie eeuwen later kwam
het Westen in onderhandeling met het rijk der « Dagende Zon ». In 1 638, door eene keizerlijke verordening,
werden die eerste betrekkingen ras verbroken en voortaan
zou alle gemeenschap met de vreemdelingen streng verboden
worden.
Japan leefde aldus afgezonderd op zijn eenigheid
gedurende 200 jaren ongeveer. Het geheimzinnige land werd
aangezien voortaan als de verbodene vrucht en hoe meer
men trachtte alle betrekking met het Westen af te sluiten,

j JAPAN
hoe meer de vreemde naties er op uit waren in het land
door te dringen om het voor den wereidhandel te openen.
In 1854 verscheen Perry opeens met een paar oorlogschepen in de Japansche zee en eischte van wege Japan
1° de onderteekening van een vredesverdrag met de Ver
eenigde Staten en 2 0 het openen der havens Shinoda en
Hakodate voor den Amerikaanschen handel. Het teeken
was gegeven en het voorbeeld werd weldra nagevoigd door
Frankrijk en Engeland, die twee jaren later diezelfde
voordeelen ontvingen. Japan moest zwichten voor de wet
van den sterkste en zag wel in dat ondanks zijne hooge beschaving op zedelijk en godsdienstig gebied, er hem toch
iets ontbrak: een uitgebreide handel, een wel ingerichte
nijverheid en vooral een leger om zijne belangen te verdedigen. Zoo luidde dan het nieuwe programma dat Japan
aangenomen had en dat hem weldra, na vele ontberingen
en opofferingen, eene plaats zou doen innemen te midden
der machtigste staten voor den aardbodem.
De oorzaak waarom er voor 't oogenblik nog zoo weinig
vreemdelingen te vinden zijn in Japan, is dubbel: i° hunne
rechten zijn zeer beperkt, 2° het karakter van den Japanner
verzet zich tegen de tusschenkomst van den vreemdeling.
In 1907 (op i Januari) waren er in Japan : (i)
-

Diplomatisch Korps Mannen Vrouwen Te Samen
Chineezen

29
Koreanen
Engelschen
20
Franschen
ii
Duitschers
13
Russen12
Belgen (22e plaats)3
Amerikanen 17
enz.
Totaal
1 55
-

1o486
237

12463
254

33 1
480

1948
17
889
198
193

114

10 5

231

8
866

4
774

1657

14485

4489

19129

1272

2181

540
686
15

In 1906 waren er slechts 13709 vreemdelingen in Japan
en 139553 Japanners in den vreemde.
Gedurende de laatste jaren heeft Japan nochtans sommige wetten afgekondigd met het doel de vreemdelingen
(i) « Résumé statistique du Japon 1908 ».
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aan te zetten meer belang te stellen in de nijverheids- en
handeiszaken van het land. Wij hebben reeds in de voorafgaande bladzijden gesproken over de ((Hypotheekwet der
spoorweglijnen, werkhuizen en mijnen» en over de ver
waarborg voor de verplichtingen voortspruitende-eischt
uit handelszaken, twee wetten die er oneindig veel toe
bijgedragen hebben de aandacht der vreemde geldschieters
op Japan te vestigen, dat gebrek lijdt aan geld om zijne
handelsbetrekkingen en zijne nijverheidszaken genoegzaam

te kunnen uitbreiden. Niettegenstaande al die voordeelen
blijft de groote moeilijkheid toch nog altijd bestaan.
Zonder de tusschenkomst van den «banto» of taalman is
het volstrekt onmogelijk voor koopers en verkoopers elkaar
te verstaan. Die bantos natuurlijk eischen een zwaar cornmissiegeld. De Engelsche taal wordt ook meer en meer de
eenige handelstaal. De groote Europeesche en Amerikaan
handelshuizen zouden beambten moeten hebben die-sche
de taal machtig zijn en volkomen op de hoogte zijn der
prijzen en der gevraagde artikels op de markten De
«Frankfurter Zeitung)) in het nummer van ro januari 1908
spreekt daar ook over. ((De japansche handelaar a, zoo
lezen wij, « geniet het vertrouwen niet van den Europeaan.
De vreemdeling zal altijd met de grootste moeilijkheden te
kampen hebben op de Japansche markten, daar vele Japanners steeds hunne leuze zullen willen getrouw blijven «In
Japan moet alles nationaal zijn)), hetgeen zooveel wil
zeggen als : wij hebben geene vreemde hulp noodig en
wenschen slechts dat Japan rijk worde maar door zijn
eigene macht a. Natuurlijk is dat alles louter bluf en
dweperj; de verlichte japanner ziet wel in dat zonder den
steun der vreemde kapitalisten het bestaan voor de nijver
heid en den handel onmogelijk zou zijn.
-

K0L0NIsATIE

Voor Japan, dat voor 't oogenblik i 3 inwoners per k
telt, is de volksplanting eene levensvraag geworden. De
streek kan in de noodwendigheden der inwoners niet meer
voorzien, de nijverheid, niettegenstaande hare groote uitbreiding, kan ook niet volstaan; met een woord de Japanners zijn in 't nauw gebracht in hun eigen land. Er moet
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raad gevonden worden om aan die toenemende bevolking
voedsel te verschaffen. De Japanners hebben dat gevaar
ook weer bij tijds ingezien. Twee middelen waren voor-handen : de kolonisatie of volksplanting en de uitwijking
naar vreemde streken of volksverhuizing. Japan zou de
twee toepassen. De oorlogen met China en Rusland stelden
Japan in het bezit van drie koloniën: Formoza (8 Mei 1895).
Korea (29 Oogst 1g1o), 't zuidelijk gedeelte van Sakhaliën
en waarschijnlijk wel Zuid -Mantsjoerije. (i)
Forinoza bezit 3.079.692 inwoners voor eene oppervlakte
van 3...974 k 2 , dus 8o inwoners per k 2 . De natuurlijke
voortbrengselen zijn : kamfer, rijst, thee, suiker, hennep,
safraan voor het plantenrijk; goud, zilver, zwavel, petroleum, kolen voor het delfstoffenrijk; buffels, hoornvee,
gevogelte, enkele vischsoortern voor het dierenrijk.
Formoza is hoegenaamd geene kolonie voor volksplan.
vermits de bevolking te dicht en het klimaat zeer-ting,
ongezond is. (2) Pierre Leroy-Beaulieu (3) noemt het « une
colonie mixte comme l'Algerie t. Van uit een strategisch
oogpunt beschouwd is Formoza als 't ware een uitgezonden
schildwacht van Japan in 't Verre Oosten. (4) Maar er is
geen enkele haven die, voor een smaldeel eenige beschut
zou kunnen opleveren. Makung is verzand, Kelung is-ting
tamelijk goed gelegen, Tamsuï voert thee en kamfer uit.
Gelijk het gewoonlijk gaat in eene streek : wanneer
vreemde mogendheden er hun gezag uitvoeren, worden de
inboorlingen meestal naar den achtergrond. verdrongen. De
inwoners van Formoza zijn maar half beschaafd en de
Japanners maken zich langzamerhand maar zeker meester
van de nationale nijverheid : suikerfabrieken en olieslagerijen, zeepziederijen, thee- en tabakplantagies, enz. 't Is

(i) Zie voor dien oorlog : «Der Russisch-Japanische Krieg.
Amtliche Darstellung des Russischen Generalstabes », Ygio.
(2) In de officiëele katalogus der Japansche Afdeeling in de
tentoonstelling van Luik (1905) lezen wij het volgende over
Formoza : c< ce climat délicieux.... »
(3) « L'Economiste francais », J i -4-o8.
(4) « Le mouvement géogrphique », 3-3-o7. L'eeuvre des
Japonais a Formose « .... par cette voie passe le riz qui, provenant du Midi, empêche la famine dans les provinces de la
Chine septentrionale et de la Corée. »
--a
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voor 't grootste gedeelte in de banden der japanners die
daarbij nog een heele reeks belastingen doen betalen en het
monopolie van opium-, zout-, kamfer- en tabakshandel
voor eigen rekening in bedrijf nemen. Kortom Jap n's
politick slaat meer en meer tot de dwingelandij over, de
a

politie staat aan 't hoofd van 't bestuur en oefent het ambt
uit van vrederechter, ontvanger der belastingen, onder
wijzer en in. a. Maar aan den anderen kant dient er ook
gezegd te worden dat de hongersnood voor goed uit 't land
verbannen is, de natuurlijke voortbrengselen, worden beter
ten nutte gemaakt, nieuwe wegen worden aangelegd en de
handelsbetrekkingen met China, Hongkong, Korea, Engeland, de Vereenigde Staten en Engeisch Indië zijn reeds
ver uitgebreid. Ongelukkiglijk werd al die vooruitgang
gemaakt ten profijte van den handel met Japan en ten
koste der rechten en vrijheden der inboorlingen. Met een
wOord dus: Formoza is voor Japan slechts eene exploitatiekolonie en een basis voor de krijgshewegingen der marine.
M. Hal t, consul voor Japan te Brussel heeft hierover zeer
belangrijke inlichtingen gegeven in eene redevoering te
Rouen (Société normande de geographie) in Maart
Opium, rijst, zout, kamfer zijn de groote handelsartikelen,
Het kamfer voornamelijk wordt op groote schaal uitgevoerd,
J apansche kooplieden hebben zelfs groote magazijnen
opgericht te Londen om te kunnen wedijveren met den
knnstmatigen kamfer die in Normandië gefabrikeerd wordt.
Korea is een schiereiland dat 218.650 k 2 oppervlakte
heeft en eene bevolking van ongeveer 5.713.244 inwoners
(38.142 Japanners); het werd onder het protectoraat van
Japan gesteld na de sluiting van den vrede met Rusland.
Reeds vóór vele jaren stond Korea onder de opperheer
schappij van China; na den Sino-Japanschen oorlog zag
China voor goed van zijne aanspraak op Korea af en van
dat oogenblik af hebben de Japanners steeds getracht
hunnen invloed in dat land te versterken. Door het verdrag
van 23 Februari 1904 verbond zich Japan de onschendbaarheid van het Koreaansch grondgebied te verzekeren. Korea
daarentegen moest bij Japan te rade gaan wanneer er
bestuurlijke veranderingen voorhanden waren. 't Zelfde
jaar nog (21 Augustus) werden er verschillende Japansche
-
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ambtenaren in 't ministerie aangesteld. In 19o5 erkende
Rusland de heerschappij van Japan in Korea, op 12 Augustus werd dat besluit ook door Engeland bekrachtigd; op
17 Mei : toezicht en bestuur van wege Japan in de uitheemsche politiek van Korea; op 17 November : inhuldiging van het Japansch protectoraat met de bepaling dat
voortaan alle bestuurszaken aan den Japanschen residentgeneraal te Seoul ter goedkeuring en ter bekrachtiging
zullen onderworpen worden; eindelijk op 29 Oogst: kei
decreet der toeëigening als Japansche kolonie. De-zerlijk
markies Ito, die verleden jaar om het leven gebracht
werd, bekleedde de hooge waardigheid van residentgeneraal. Japan's politiek in Korea zou kunnen samen
worden met een paar woorden : trapsgewijze uit--gevat
breidi ng zijner heerschappij over die streek. Er bestaan
dus geene Koreaansche legaties meer in het buitenland
gelijk er ook geene vreemde legaties meer in Seoel ver
keizer van Korea zelf is voor Japan hetgeen-blijven,d
de khedive van Egypte ten opzichte van Engeland is.
Korea ook, zoowel als Formoza is eene exploitatie-kolonie.
Het schiereiland bezit rijke kool -, goud-, koper- en ijzer
boomwol wordt op eene oppervlakte van onge--mijne;d
veer 53.000 hectaren bebouwd en de vischvangst wordt op
groote schaal uitgeoefend op de Koreaansche kusten. Het
Japansch staatsbestuur heeft reeds een groot aantal wegen
en spoorbanen aangelegd, talrijke vergunningen toegestaan
en steeds getracht de nijverheid en den handel zooveel
mogelijk te bevorderen, maar nog eens bijna uitsluitelijk
tot zijn eigen voordeel. Ook schijnen de Koreanen in het
geheel niet tevreden te zijn met die vreemde inmenging :
de bloedige opstand in 1908 en de aanslag op den markies
Ito leveren daar klaarblijkende bewijzen van. Voorzeker
indien de Koreanen, die tamelijk ver gevorderd zijn in
hunne beschaving, onder een degelijk bestuur geleefd
hadden, zouden zij nu voor geen vreemd geweld moeten
zwichten. (i)

,

(i) Eene breedvoerige studie op elk gebied over Korea,
maar voornamelijk belangrijk voor de middelen door Japan
aangewend om de natuurlijke voortbrengselen in bedrijf te
nemen : « Le Japon colonisateur, Les Japonais en Corée », La
Revue Eco;lwinique Internationale, z5 novembre Igog.
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Karafuto is dat gedeelte van Saghaliën dat, na den
oorlog, door Rusland aan Japan werd afgestaan. Het
klimaat is er vochtig en koud. De uitgestrekte weilanden
leveren voedsel voor ontelbare kudden rendieren. Tarwe,
gerst en haver worden weinig bebouwd. De vischvangst en
de jacht op de peisdieren moeten hier bijzonder in aanmerking komen. Enkele mijnen worden door Japanners
ontgonnen, eene spoorbaan van 42 kilometer verbindt
Korsakof met Wiadimorowka. Talrijke lagere scholen en
een gesticht van middelbaar onderwijs werden reeds door
toedoen van 't Japansch staatsbestuur opgericht. Het
andere gedeelte van Saghaliën dat nog aan Rusland toebehoort is slechts een onvruchtbaar land waar de Russische
tuchtelingen hunne misdaden komen uitboeten.
Formoza, Korea en Karafuto kunnen dus niet voor
volksplantingen doorgaan vermits hunne bevolking reeds
te groot is. Japan heeft dan gansch natuurlijk zijne blikken
gericht op Mantjoerije, de Vereenigde Staten, de Philippijnen, de Hawaïeilanden, enz., overal dus waar er nog
plaats kon gevonden worden voor de japansche uitwijkelingen. (i)
Mantsjoerije. - Gedurende het verblijf der Japansche
troepen in Mantjoerije heeft de regeering van den mikado
meer en meer haren invloed doen gevoelen in die streken.
Japan heeft nu eenmaal den voet gezet op het Chineesch
grondgebied en zal er waarschijnlijk in de eerste dagen zoo
gemakkelijk niet uit verbannen worden. Na den oorlog met
Rusland, in 1905 dus, werd Port Arthur met de omliggende
streek aan Japan afgestaan. Rusland moest voor goed van
zijne heerschappij over Mantsjoerije afzien, de Japanners
namen de plaats der Russen in en zetten de ontginning van
sommige koolmijnen en de exploitatie van spoorweglijnen
voor eigen rekening voort. Daarbij werden hun van wege
de Chineesche regeering nog talrijke concessies van nieuwe
spoorweglij nen afgestaan b .v. Moekden-Antoung, Siu-Min
Ting-Moekden en aldus heeft Japan een rechtstreekschen
(i) Een Japansch reiziger heeft een nieuw eiland ontdekt in
den Stillen Oceaan (noordelijk gedeelte) : Nishigawa genoemd.
(« Japon et Belgique », Augustus io8).
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dienst per spoor ingericht tusschen de grootste hoofdsteden
van West-Europa en Tokio met slechts eene enkele
onderbreking : een paar uren zeereis voor den overtocht
der zeeëngte van Tsoushima. Japan's kolonisatie maakt dus
groote vorderingen in Mantsjoerije. (i) Te Moekden b.v.
neemt de Japansche bevolking sterk toe, de nieuwe wijken,
die meestal rondom de oude stad en in de nabijheid van de
spoorbaan gelegen zijn, zullen weldra, na verloop van eenige
jaren het centrum der stad uitmaken. Tegen die Japansche
overheersching kan Rusland, dat over geene kolonisten
beschikt, niets doen opwegen dan een politieken invloed
door zijn spoorweg. 't Is daarom ook dat de betrekkingen
tusschen de twee mogendheden steeds weinig geruststellend
zullen zijn.
De Vereenigde Staten van Amerika hebben onlangs
een einde trachten te stellen aan het voortdurend geschil
en aan de mogendheden de onzijdig-verklaring van het
spoorwegnet in Mantsjoerije voorgesteld. China zou namelijk de lijnen aarikoopen met het geld der mogendheden,
die op hunne beurt het hooger toezicht over de exploitatie
zouden uitoefenen. De Russische en Japansche afdeelingen
der spoorwegljn Dalny-Karbine zouden dus aan de Chineesche regeering toehooren en aldus zou de twistappel
voor goed verdwijnen. Het vervoer van troepen en krijgsvoorraad zou niet meer toegelaten worden. Dit voorstel is
lang ter studie geweest; Duitschiand, China en Engeland
traden toe, maar Rusland en Japan zelf hebben viakaf
geweigerd hunne goedkeuring te verleenen, op 21 januari
1910. (2)

Japan heeft in Mantsjoerije nochtans degelijk werk
verricht, nieuwe verkeerswegen werden aangelegd tot het
ontginnen der mijnen, maar de Japansche handel werd
steeds bevoordeeld en Mantsjoerije blijft nog altijd een
belangrijke markt, een rijke afnemer voor de japansche

(i) Naar de laatste statistieken zouden er ongeveer 3o.000

Japanners in Mantsjoerije leven buiten het groot aantal soldaten
en beambten nog.
(2) Voor meer Over die kwestie raadplege men « The Times))
26 December 1909 en volgende nummers.
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produkten (r). De koopwaren worden langs Port-Arthur
binnen gebracht, vroeger op de Chineesche grens weid er
smokkelhandel gedreven op groote schaal, maar in 1908
heeft de Chineesche regeering daar een toldienst ingericht.
Buiten Port-Arthur zijn er nog twee havens: Mewch
en Dalny (nu Taïren). De groote vreemde handels--wang
huizen zijn meestal te Newchwang gevestigd. De Japanners
hadden een differentiaal toltarief opgesteld voor de inge
voerde koopwaren; daarbij, terwijl er te Newchwang invoer
rechten betaald werden,- mochten de goederen te Taïren
vrij ingebracht worden, zoodat dus hier wederom de
apanners hunne handeiszaken alleen bevoordeelden. Aan
die misbruiken werd er een einde gesteld door den bestuurder der spoorwegmaatschappijen en de afgevaardigden der
handeishuizen die te Newchwang gevestigd waren.
Wat er ook van zij, Japan wint meer en meer grond
op de Russen in Mantsjoerije. De middelen die de Mikado
voortdurend aanweudt om zijne heerschappij uit te breiden,
zouden vroeg of laat aanleiding tot den oorlog kunnen
geven.
-

J

DE JAPANNERS IN AMERIKA EN IN OCEANIË

Vereenigde Staten. - Andre Tardieu in eene studie over
Japan (2) haalt de woorden aan die Roosevelt uitsprak in
1903: « Onze aardrijkskundige ligging in den Stillen Ocean
is eene waarborg voor onze vredelievende heerschappij in
die wateren, indien wij goed van dat groot voordeel weten
gebruik te maken ». Die overheersching heeft dieper en
dieper wortel geschoten in de Philippijnen, de Mariannes
-, de Samoa - en de H awaY eilanden en de handelsbetrekkingen met de Vereenigde Staten zijn hierdoor tot eenen
verbazenden uitslag gekomen.
Het duurde niet lang nochtans of Amerikanen en
Japanners stonden tegenover elkaar op een gebied waar de
eerste wenschten alleen heer en meester te zijn. Beurtelings
(i) Hierover: Ed. Clavery: « Le développement économique
du Japon et la concurrence en Extreme Orient ». 1908, Paris Rivière.
(2) Zie: ((Revue des deux Mondes)) van 1 5 Januari 1908.
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in China, Japan en Korea hadden de Japanners een gewei
digen slag toegebracht aan de Amerikaansche nijverheid ;
de fabrikaten die uit de Vereenigde Staten ingevoerd werden
wedijverden met de voortbrengselen van Japan op de
Oostersche markten. Nu, tot overmaat van stoutheid werden
de eilanden in den Stillen Oceaan nog overweldigd door
Japansche uitwijkelingen die zelfs eenigen tijd later tot in de
Vereenigde Staten doordrongen. Toen werd het hoog tijd
en krachtige middelen moesten aangewend worden om het
gevaar te keer te gaan. (i),
De voornaamste redenen die daartoe aanleiding gaven
waren : 10 de loonstandaard van den Japanner is zeer laag
in vergelijking met het loon van den Amerikaan; 2° voor de
nijverheid zelve was er gevaar, de Japanners waren machtige mededingers voor de, Vereenigde Staten en hadden er
dus alle belang bij, de nieuwe kennissen en methodes
opgedaan naar hun land over te brengen, om ze daar op
hunne nijverheid toe te passen; 3° de netelige vraag of de
Japansche kinderen mochten aangenomen worden in de
scholen van Kalifornië.
De onverzoenbare haat der Amerikanen tegenover de

Japanners heeft reeds zeer dikwijls aanleiding gegeven tot
bloedige onlusten en vreeselijke gevechten, voornamelijk
te S. Francisco, de hoofstad van Kalifornië (in 19o8), eene
vruchtbare streek, waar er heden niet minder dan 5o.000
Japanners leven. Te Tokio zelfs noemt men die streek
« Nieuw Japan ». De Japansche werkman in Kalifornië is
een taaie zwoeger, doorgaans houdt hij niet veel van pracht
noch praal, gelijk het meestendeels het geval is bij den
Amerikaan. De Japanner eischt geen zwaar werkloon (2)
en maakt gewoonlijk geen deel uit van een dier machtige
syndikaten die als 't ware hun dwingelandsch gezag uit(i) Zie verder : «Das Verkehrsproblem des Stillen Ozeans ».
Export, a5 Sept. zgio.
(2) Ziehier eene vergelijkende tabel voor den loonstandaard
in Amerika en in Japan, getrokken uit het boek: «Americains
ét Japonais » L. Aubert.
Japan (in $ per dag) S. Francisco (in per dag)
Timmerman 0,29
4
Steenhouwer 0,34
4
6
Metser
o,37
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oefenen in de Amerikaansche nijverheid. De japanner leert
alle ambachten aan: landbouwer, handelaar, dienstknecht,
herbergier, werkman in eene fabriek tot zelfs bankier;
daarbij worden sommige coolies nog voor bespieders aangezien, des te meer daar er veel japanners zijn die eene
hoogere opvoeding genoten hebben, zeer goed begaafd zijn
en nochtans maar een arm bedrijf uitoefénen.
De Vereenigde Staten hebben zeer dikwijls getracht
aan die nederzetting van verdachte vreemdelingen in hun
eigen land een einde stellen, maar die kwestie kan niet
gemakkelijk opgelost worden; vooreerst door het goed
uitvallen der laatste oorlogen en door de verschillende
verdragen gesloten met Rusland, Frankrijk en Engeland
zijn de japanners erg hoogmoedig geworden en voorzeker
zullen zij nooit gedoogen dat men hen uit de Hawaï
eilanden of uit Kalifornië verdrijve.
Al wat men tot hiertoe bekomen heeft is: ieder Japanner die naar Amerika verhuist moet drager zijn van een
reispas met de bijzondere toelating vanwege het Japansch
bestuur naar de Vereenigde Staten over te schepen.
In de Rawal eilanden krioelt het van coolies die stilaan
meester zijn geworden der beplantingen; de klein-handel,
de nijverheid, de landelijke ambachten, de landbouw, 't is
alles in hunne handen. Louis Aubert (i) geeft daar nadere
inlichtingen over: voor 't oogenblik telt men in de eilan den
i5o.000 inwoners, meestal Oosterlingen; in 1900 waren er
39 .68 ob Japanners, in 1903 waren er 68.042, in 1905 slechts
59.645. Maar 't volgende jaar is 't getal weer sterk geklom
men. Die Japanners komen gewoonlijk zonder vrouw of
kinderen en worden dus gezocht door de beplanters. Deze
laatsten leefden nochtans altijd in de beste verstandhouding
met het staatsbestuur dat de kolonie wil bevolken en dus
liever families in de volksplanting zou vestigen dan wel
enkel mannen. Voor de beplanters staat er toch een groot
gevaar voor de deur, de japanners inderdaad winnen meer
en meer grond. Een Japansch dagblad van Honolulu
kondigde op 8 Januari 1906 de stichting aan van eene
maatschappij te Tokio met een kapitaal van 250.000 $. Die
(i) ((Americains et Japonais )), Louis Aubert.
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maatschappij had reeds voor 20 jaar 1 600 acres (i) grond
gehuuid, zij beschikte over de noodige werkkracht, bouwde
werkhuizen en woningen voor de werklieden enz. hetgeen
dus klaarblijkelijk bewijst dat de japanners reeds zelf
beplanters geworden zijn.
Uit strategisch oogpunt ook is de ligging der eilanden
hoogst belangrijk, vooral wanneer eens het Panama-kanaal
voor de scheepvaart zal, geopend worden. Roosevelt sprak
daar reeds over in 1905 ((krachtige maatregelen moeten wij
onmiddellijk treffen om de Hawal-eilanden te versterken.
Dat is hoogst noodzakelijk om de belangen van onze natie
te verdedigen.))
Van de andere zijde is het onmogelijk voor de Amerikanen de Japanners uit die bezittingen te verdrijven, de
innige vriendschapsbetrekkingen tusschen de twee landen
laten zulks niet toe en er mag dus geene enkele aanleiding
tot scheuring gegeven worden. De ((Times)) in 't nummer
van 3o November 1908 gaf eenige belangrijke inlichtingen
over een nieuw verdtag dat door de twee staten onderteekend werd. Dat verdrag had voor doel: io de uitbreiding
van den handel in den Stillen Oceaan te bevorderen, 2 0 het
statu -quo na te leven, 3 0 . de bezittingen der beide landen
wederzijds te eerbiedigen. M. Georges Blondel deelde ons
daar het volgende over mede (a) : ((Nadat de Middellard
sche Zee, de Atlantische Oceaan beurtelings de hoofdrol
gespeeld hebben in de handelsbetrekkingen tusschen de
beschaafde volkeren, zal de beurt komen aan den Stillen
Oceaan met aan de eene zijde de Wederopkomst van het
Verre Oosten, bijzonder van Japan en aan de andere, de
vooruitgang en de macht der Vereenigde Staten. Het eerste
bewijs daarvan ligt reeds klaar vóór ons: de strijd tusschen
de twee volkeren om de opperheerschappij in den Grooten
Oceaan )).
Canada. - Zoodra deVereenigde Staten den toeloop van
japanners trachtten tegen te houden, richtten deze hunne

(i) Een acre = 4050 m 2 .
(a Conférence sur la Vie Maritime Contemporaine, le aS jan.
vier a la salle des marbres de la Soc. Royale de Zoologie
d'Anvers devant les membres de la Ligue Maritime beige.
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schreden naar Canada; eene nieuwe zeevaartlijn tusschen
Yokohama en Vancouver (12 dagen zeereis) kwam tot stand.
In den beginne werd die landverhuizing begunstigd door
de goede betrekkingen die Japan aan Engeland gehecht
hielden, maar langzamerhand werd ook daar het antijaponisme in 't leven geroepen. San Francisco had het slecht
voorbeeld gegeven in de Vereenigde Staten en eenigen tijd
later hadden de eerste onlusten plaats te Vancouver en te
Bellingham. In British Colombia zijn er op 200.000 inwoners meer dan

io.000

Japanners te vinden.

Argentina, Brazilië, Chili, Peru en de Latijnsche Staten
van MiddenArnerika hebben meer lust om hen te ontvangen.
De oorzaak daarvan berust namelijk hierin : 1° de Latijn
Midden -Amerika zijn meestal vijandig-scheStanv
gestemd tegenover de Vereenigde Staten, 20 de overvloedige natuurkundige voortbrengselen in die landen kunnen
niet in bedrijf genomen worden; geld is er genoeg, daar
zorgt Europa voor, maar de werklieden ontbreken en hier
zouden de Japanners wel een nuttige rol kunnen spelen.
Mexico is de brug voor de landverhuizers die van de
Vereenigde Staten naar Zuid-Amerika zouden uitwijken,
Chili en Argentina hebben tot hiertoe nog maar weinig
kennis gemaakt met de Oostersche werklieden. Peru en
Brazilië daarentegen zijn als 't ware een «rendez-vous »
voor de Japanners in Zuid-Amerika; de eigenaars der
koffieplantages zijn zeer tevreden over hen, het dagloon is
niet te zwaar en de eischen der werklieden zijn zeer
gematigd.

Philabijnen en Auslralië. - Hier ook zijn de Japanners
te huis. Unionisten en onderdanen van den mikado leven
naast elkaar in de talrijke eilanden van Polynezie, hetgeen
vroeg of laat misschien wel aanleiding tot den oorlog zal
geven. In Australië zijn de inboorlingen meer vijandig
gezind tegenover den indringer, de sociale wetten en over
't algemeen, al de bestuursinrichtingen van het eiland
hebben voor hoofdzakelijk doel den werkman te beschermen
tegenover den wedijver der vreemdelingen.
Naar aanleiding van den toestand in de Philippijnen,
werd er in 1905, na de sluiting van den vrede met Rusland,
in de omgeving van den mikado reeds gezegd, dat de eerst-
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komende oorlog voorzeker tusschen de Vereenigde Staten
en Japan zou plaats hebben.
HET GELE GEVAAR

Geen enkel vraagstuk heeft misschien meer aanleiding
gegeven tot belangrijke en talrijke onderhandelingen
en verdragen, geen enkel ' dat zooveel afgunst en onrust,
baarde in de andere landen. Wij hebben reeds sommige
punten van het vraagstuk behandeld op het gepaste oogenblik o. a. het werkloon, de uitbreiding van handel en
nijverheid, de veranderingen aangebracht op sociaal en
politiek gebied, kolonisatie, handelsmarine, de Japanners
in Amerika, in Azië, enz. 't Is nochtans niet overbodig er
hier een afzonderlijk hoofdstuk aan toe te wijden.
Gedurende de laatste jaren is Japan dus met reuzen
vooruitgegaan op politiek, ekonomisch en sociaal-schredn
gebied en 't is maar heel natuurlijk dat er hier of daar in
Europa of in Amerika een kreet van bewondering opsteeg
voor dat kleine land. Maar die bewondering ging gepaard
met een gevoelen van spijt, afgunst en zelfs van schrik,.
gelijk bij iemand die voelt dat hij, ondanks alles, vroeg of
laat zal moeten den weg ruimen voor den vijand. Japan
had inderdaad juist die nieuwe instellingen van Europa
overgenomen die het kenmerk zijn van een vooruitstrevend
land : een wel - ingerichte groot-nijverheid, een uitgebreide
handel, een geduchtig leger, degelijke onderwijsgestichten,
stelselmatige kolonisatie enz. 't Is juist door die nieuwe
instellingen dat Japan zich aan 't hoofd gesteld heeft der
Oostersche volkeren, door zijne eigene verbazende werkkracht.
Karl Rathgen (i) onderscheidt drie groote tijdvakken
in de geschiedenis der Japansche wedergeboorte ; gedurendehet eerste tijdvak leefden de Japanners om zoo te spreken
afgezonderd van de Westersche volkeren voor wie zij slechts
een gevoelen van haat, wantrouwen en afgunst koesterden-,
gedurende het tweede tijdvak stellen zij alles in 't werk om
handelsbetrekkingen aan te knoopen met Amerika en
-

(i) « Die Japaner und ihre wirtschaftliche Entwickelung ». —
Leipzich.
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Europa en eindelijk de derde periode die een heele omme
keer teweegbrengt in Japan: de japanners verlaten hun
land en vestigen zich in Formoza, Korea, Mantsjoerije,

Amerika, enz. De reiziger, die de stad Tokio gezien heeft,
kan als 't ware de sporen terugvinden van die drie tijdvakken. Het middengedeelte der stad is nog altijd het oudé
Oostersche Tokio, de verblijfplaats van den keizer en zijn
hof; in het tweede gedeelte vinden wij reeds hier en daar
enkele huizen in Europeeschen bouwtrant en eindelijk het
derde gedeelte, met zijn elektrische tramways, zijn telefoon
draden, zijn groote handelshuizen, dat het moderne Tokio
uitmaakt.
Sommige japanners, bewust van de grootheid en de
macht van hun vaderland, zijn nog steeds bezield met de
uitzinnigste herschenschimmen; zij denken dat Japan later
de vriendschapsbanden met China vaster en vaster zal
samensnoeren om er de Europeesche denkbeelden dieper
en dieper wortel te doen schieten en om dan eindelijk met
de hulp der andere gele volksstammen het Westen te over
weldigen en de Oosterlingen te bevrijden van den invloed
der Europeesche volkeren. Japan zou aisdan het algemeen
gezag voeren over al de volkeren van het gele ras. Reeds
op onze dagen eigent het zich den titel toe van ((champion
de l'intégrité du Céleste Empire)) (i). Zulke hersenschimmen zullen nooit ten uitvoer gebracht kunnen worden,
aangezien de troepen onafzienbare onvruchtbare streken
zouden moeten doorkruisen en het volstrekt onmogelijk
zou zijn genoeg levensmiddelen en oorlogsmateriaal mede
te nemen om die ontzaggelijke massa te voeden en te
bewapenen.
Die eerste opvatting dus van het gele gevaar houdt
geen stand; voor de Anglo-Saksers is zulks misschien van
meer belang dan voor ons, vermits de japansche vloot een
der machtigste is der wereld en de japanners meer en meer
veld winnen in de bezittingen van den Stillen Oceaan.
Een tweede beschouwing is het sociale gevaar. Men
vindt in Japan nog sommige lieden die beweren dat
Europa stilaan onder het juk der japanners zou geraken en
-

(i) Challaye ((Au Japon et en Extreme Orient ».
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langzamerhand hunne zeden, instellingen en gebruiken zou
overnemen. Dat is volstrekt onmogelijk, integendeel, in
Japan zelf zijn de nieuwe wetten en instellingen op Europeeschen leest geschoeid.
Eindelijk de derde opvatting en zonder twijfel de
voornaamste: het ekonomisch gevaar. « De hergeboorte van
Japan zoo schrijft Theopile Gollier (i) ((doet ons klaar en
duidelijk inzien dat het gele gevaar geen hersenschim maar
wel degelijk eene werkelijkheid is ». Wijhebben daar reeds
breedvoerig over gesproken in de voorgaande bladzijden
handelende over de verkeerswegen in Japan, het delfstoffen
en planten rijk, het goedkoope werkloon en zijne betrekkelijke
waarde en wij denken dat het niet noodig is daar nog op
terug te komen. Enkele opmerkingen slechts dienen er nog
bijgevoegd te worden : i° de behoeften van den werkman
zijn betrekkelijk zeer beperkt, 20 een feit waaruit de japanner
een groot voordeel trekt (2) zijn de gematigde vervoerkosten
op de binnen -wateren en op de spoorbanen. De oorzaak
daarvan is dat het leggen der spoorwegljnen in Japan
minder gekost heeft dan in andere landen; zoo b.v. een
engelsche mijl spoorbaan kostte:
in Engeland
» België
» Frankrijk
» Duitschiand
» Vereenigde Staten
» Japan slechts

60. 000 £;
28.500 £;
2 5 .000;
20.000 £;

1 6.000 £;
8.000

£.

Maar er zijn ook hinderpalen die tegen die aangehaalde
voordeelen opwegen, zoo b.v. de schaarschheid van be.
schikbaar kapitaal. De japanners, wel is waar, hebben
enkele banken gesticht te San-Francisco, te Londen om de
inschrijvingen op sommige leeningen te vergemakkelijken,
maar de uitslag is op verre na niet bevre4igend. De Euro
peanen zouden misschien nog goede zaken kunnen doen in
(T)

«Le peril jaune» par Théophile Gollier, chargé de cours

a 1'Université de Liége

Studie verschenen in de ((Almanach
des étudiants catholiques Gantois, 1908.
(2) ((Le peril jaune» verschenen in : ((Bulletin de la société
d'études coloniales », novembre 1905.
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Japan indien zij hun geld wilden leenen aan de Japanners
om de rijkdommen van den grond in bedrijf te kunnen
nemen en alzoo zich aan 't hoofd te stellen der nijverheid.
Ongelukkiglijk strookt dit niet met de dwepersgedachten der
japanners. Voor Engeland en de Vereenigde Staten is het
gevaar meer dringend dan voor de overige landen. Zoo b.v.
op de Chineesche markten worden er reeds meer Japansche
dan Engelsche of Amerikaansche katoenen stoffen ver
kocht. De zijdenijverheid ook in Japan is ver vooruit en
de zijdenstoffen worden op den ganschen aardbodeni ver
spreid en wedijveren met de Amerikaansche weefsels. Voor
-

-

de andere voortbrengselen moeten wij hetzelfde bestatigen,
de Engelsche en Amerikaansche produkten worden stilaan
door de japansche artikelen naar den achtergrond ver
drongen.
't Is te hopen dat het moeilijk vraagstuk van het gele
gevaar zoo gauw mogelijk opgelost worde in 't belang der
twee mededingers. De bijtreding der volkeren van het gele
ras in het groote ekonomische werk is, in stede van nood
lottig, zelfs hoogst noodzakelijk. De natuurlijke voortbrengeien zullen beter ontgonnen worden, China en Japan zullen
nieuwe schatten leveren die tot hiertoe in hunnen aardschoot
veiborgen bleven. Het optreden van dien nieuwen mededinger zal de voortvarendheid en de vindingskracht der
Europeanen en der Amerikanen meer en meer scherpen,
hetgeen oneindig veel zal bijdragen tot de uitvinding van
nieuwe methoden of het gebruik van verbeterde werk-

s

tuigen (i).
HOOFDSTUK XI
BEsLuIT

Wij zijn dus aan het einde onzer studie gekomen en
willen nu met eenige woorden onze eindbeschouwingen
over Japan samenvatten: op 't gebied van bekwaamheid
en kultuurleven is het een volk dat eene verbazende werk
kracht bezit en eenen bijzonderen aanleg om de instellingen
(i) Th. Gollier.
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en gebruiken der Westervolkeren in zijn land binnen te
voeren en toe te passen, zonder nochtans Zijne nationa
liteit, Zijne oorspronkelijkheid te verliezen; daarin juist ligt
de bron van zijn vooruitgang. Op krijgskundig gebied is
het een van de machtlgste volkeren der aarde dat zijn leger
en zijne vloot steeds op de hoogte weet te houden van de
vereischten der moderne krijgskunst. (i)
Wat het bestuur betreft is Japanhet toonbeeld van een
centralisatie-staat die oneindig veel heeft bijgedragen tot
de uitbreiding van nijverheid en handel. Op ekonomisch
gebied zijn de japanners een werkzaam en ijverig volk, dat
zich met veel geschiktheid op den landbouw, op de nijver
heid en voornamelijk op den handel toelegt en veel nut
weet te trekken uit de overvloedige natuurvoortbrengselen
waarmede het zoo rijkelijk bedeeld werd.
Tot hiertoe hebben wij nog maar weinig of liever niet
gesproken over onze belangen in de handelsbetrekkingen
met Japan, wij kunnen er hier breedvoerig over uitweiden.
Ons landeken is klein maar het beschikt over een
degelijk ingerichte nijverheid, een uitgebreiden handel,
onuitputbare mijnen en vruchtbare velden. Iets dat hem
nochtans ontbreekt en als 't ware voor hem eene levensvraag uitmaakt is eene koopvaardij vloot. Men heeft ons dat
liedje op alle tonen reeds gezongen, wij kunnen er hier dus
niet breedvoerig over spreken. Wij zijn nog altijd verplicht de hulp van vreemde zeevaartmaatschappijen in te
roepen, Engelsche of Duitsche, om onze nijvcrheidsprodukten aan den man te brengen. Tot vóór enkele jaren
hadden wij, Belgen wier koopwaren overal gunstig bekend
staan nochtans, nog maar weinig in Japan uitgericht.
Het eerste verdrag tusschen België en Japan werd op
io September 1867 geteekend te Tokio door 't Kint voor
België en drie japansche afgevaardigden voor Japan. Op
22 Juni 1896 werd dat verdrag nagezien te Brussel. Een
tweede handeistraktaat werd geteekend door M. Paul de
Favereau voor België en Shunzo Aokivoor Japan, hier(i) Zie vergelijkende statistieken daarover : «Le Monde
actuel », Edouard Driault, 1909. Japan bekleedt de 6e plaats
voor de vloot (in ton).
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door verkreeg België de clausule van den meest begunstigden staat. Er kwam een Japansche consul te Antwerpen en een gezantschap te Brussel. Belgische Consuls
werden aangesteld te Kobe, Osaka, Nagasaki en te
Yokohama, een gezantschap te Tokio. Van dit oogenblik
af werden onze betrekkingen met Japan steeds meer en
meer uitgebreid. Onze fabrikaten staan bij de Japanners
goed aangeteekend zoowel wat de'i prijs als wat de
hoedanigheid aangaat. Wij voeren uit naar Japan: ijzergoed,
glaswerk, stearine, papier, wagens voor reizigers en goede
onze invoer is onbeduidend, wel te verstaan de recht -ren;
invoer, voor enkele jaren schatte Van Nieuwen -strekch
3o.000 f. Al die kleine voorwerpen in stroo,-huysetopx
porcelein of ((carton brulé », die wij in de groote magazijnen en bazars uitgestald zien, met een woord al hetgeen
men in de statistieken rangschikt onder rubriek « Japonneries » of cc japansch goed », wordt ons langs Londen en
Parijs toegezonden. Om dus handel te kunnen drijven met
Japan zouden wij eerst en vooral goede vertegenwoordigers
moeten hebben in Japan zelf; dat zou natuurlijk veel kosten
maar daartegenover ook een groot voordécl opleveren,
vermits onze rechtstreeksche handelsbetrekkingen met het
Verre Oosten er veel bij zouden winnen. Daarbij die kosten
.zouden kunnen ten laste vallen van een Syndikaat of van
eene Vereeniging die eenen afgevaardigde zou kunnen
aanstellen in den vreemde. (i) « Die afgevaardigde », zoo
schrijft Van Nieuwenhuyse, « zou in volle vrijheid en naar
goeddunken mogen handelen, hij zou zelf in Japan het
handelshuis kiezen dat zaken zou willen doen met de firma
in Europa en het verdrag breken zonder het advies van zijn
patroon te moeten inroepen. )}
Indien wij aldus rechtstreeks met de Japansche koop
betrekking zouden staan, zouden wij niet meer-liedn
genoodzaakt zijn de talrijke middelaars te betalen.
Hier staat nochtans nog eene andere moeilijkheid in
den weg : de kleine handelshuizen in Japan zijn niet bij
machte het vereischte bankkrediet als waarborg te storten
.

(i) « Syndicat Belge pour le Japon », in 1906; « Société Belge
pour la representation des produits belges au Japon », in 19o5.
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om de fakturen te betalen en bijgevolg zou er insgelijks een
Belgisch handelshuis in Japan moeten gesticht worden met
een aanzienlijk kapitaal om krediet te verleenen als de
waarborg der bank zou ontbreken.
Op a,. Februari 1906 werd er een vennootschap
gesticht « Société d'Études Belgo-Japonaise » onder het
eerevoorzitterschap van M. Kato, minister van Japan te
Brussel en van Baron d'Anethan, minister van België te
Tokio. Die maatschappij heeft eenen afgevaardigde naar
Japan gezonden, zijne taak werd vastgesteld als volgt :
10 de havens bezoeken, 20 al de noodige inlichtingen opdoen nopens de manier van handel drijven in het VerreOosten. Iedere maand verschijnt er een bulletijn dat nadere
inlichtingen levert over de Belgische voortbrengselen die
in Japan zouden kunnen verkocht worden, over den prijs
en over alles wat in Japan voorvalt en voor de Belgen
eenig belang zou kunnen opleveren. De reklaam en de
publiciteit nemen de drie vierden van het bulletijn in
beslag, de reklamen zijn gewoonlijk in de drie talen opgesteld : Fransch, Engelsch en Japansch. Het sekretariaat
geeft, op aanvraag, nadere inlichtingen over de Japansche
handelshuizen die in betrekking wenschen te treden met
de Belgen voor den uitvoer van ijzer, staal, glas (i), lederen
riemen, zink in plaat, houtdeeg, enz. Onze handel met Japan
breidt zich meer en meer uit; België voor den uitvoer
bekleedt zelfs de 3e plaats voor de Europeesche landen.
(vóór Frankrijk dus).
1891
Engeland
Duitschland
Frankrijk
België (363.028 in í88o)

1906

20.000.000

rol.000.000

5.000.000

42.500.000

2.834.000

4.997.000

689.000

io.5oo.000

A. Marchal in « Expansion et Expatriation », 2e trimestre
a vitre en Extreme Orient »), heeft klaar en
duidelijk bewezen dat, indien de glasnijverheid meer en meer
verdrongen wordt op de Oostersche markten, dit toe te schrijven
is aan de vertegenwoordigers onzer fabrikaten in Japan, die
door hunne vroegere winstberekeningen of speculaties zulk een
ontzaglijken stock op de markt brachten, dat alles, tot nu toe
niet gansch verkocht kon worden.
(i).

1908, (c( Le verre
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Zwitserland55o.000

4.500.000

Oostenrijk 27.000 2.765.000
Merk wei op dat er bij de Belgische koopwaren een
certificaat van oorsprong dient gevoegd te worden; dat
getuigschrift moet opgesteld worden door een Japansch
consul of een bevoegd persoon, zooals de burgemeester of
de voorzitter van de handeiskamer der lokaliteit waar de
koopwaren vervaardigd werden.
België bekleedt de tweede plaats voor den uitvoer van
staafijzer naar Japan, de derde plaats voor de nagels, de
vierde voor de riggels en 't papier en de vijfde voor de
ijzeren buizen.
Om de Belgische produkten meer en meer in te voeren,
zouden onze groote handeishuizen en fabrieken meer
moeten deelnemen aan de tentoonstellingen in Japan. (i)
In 1912 zullen wij eens te meer de gelegenheid hebben in
Tokio. Het « Comité Beige des Expositions a l'Etranger»
heeft daar reeds nota van genomen en een volledige lijst
opgesteld van de koopwaren die daar zouden moeten
tentoongesteld worden : motoren, toestellen voor lichtdruk
en verlichting, scheikundige produkten, juweelen, boter,
wijn, sterke dranken, kleurstoffen, handschoenen, banden,
stoffen in gekamde wol, allerhande werktuigen, rijwielen,
motorwagens, enz. (2) Daartegen heeft men eene opwerping
ingebracht : die tentoonstelling zou gevaarlijk kunnen zijn
voor onze nijverheid en de Japanners zouden wellicht
namaaksels vervaardigen, waarmede zij zouden kunnen
wedijveren op de Oostersche markten. Die vrees is misschien wat te ver gedreven; de Belgen zouden natuurlijk
verstandiger handelen indien zij zelf hunne nijverheid in
Japan gingen inplanten. M. Kyima drukt daar ook nog op,
het werkloon in Japan is betrekkelijk klein, de Belgische
werktuigen zouden gemakkelijk kunnen ingevoerd worden
(i) In het handelsmuzeum van Tokio, zoo verhaalt ons Baron
Felix Chazal, zijn er verschillende zalen voor de Belgische
voortbrengseien voorbehouden; tot hiertoe zijn die zalen onge
lukkiglijk ledig gebleven. - Zie ook « Le Musée commercial
de Tokio », Rapports des secrétaires de légation belges, 1900.
(2) Zie voor meer daarover: ((Le Projet d'une exposition
de l'industrie beige a Tokio », Felix Chazal.
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en de wet kent aan iederen vreemdeling het recht toe eene
handelsmaatschappij te stichten, indien hij een Japanner
als vennoot heeft. Die vennootschap bezit dezelfde rechten
als de Japanners zelf, zelfs het recht onroerende goederen
te bezitten.
Wat de verkeerswegen tusschen Japan en België
betreft, die zijn zeer talrijk. Ziehier eene lijst der zeevaart
dienst hebben inge--matschpijend grl
richt tusschen Antwerpen en de havens van Japan :
« Ben Line)) (maandelijks);
((Glen Line)) (om de veertien dagen) ;
« Messageries maritimes)) (twee maal per maand) ;
((Peninsular & Oriental Steam navigation C°)) (idem);
« Shire Line » (maandelijks) ;
«Hamburg Amerika Linie)) (om de r5 dagen) ;
((Nippon Yusen Kwaisha » ( 2 maal per maand) ;
« Nord- Deutscher Lloyd» (om de rq. dagen).
't Is dus hoogst noodzakelijk dat België meer en meer
rechtstreeksche handelsbetrekkingen aanknoope met Japan.,
om voortaan niet meer genoodzaakt te zijn de hulp in te
roepen van een heele reeks handelaars die een hoog commissieloon eischen en het grootste gedeelte der winsten
opstrijken.
Indien de Belgen daar niet onmiddellijk voor zorgen,
loopen zij weer groot gevaar de plaats te moeten afstaan
aan vreemdelingen, die alsdan bij machte zullen zijn hunne
koopwaren aan verminderde prijzen te verkoopen.
Wanneer wij de laatste statistieken bestudeeren moeten
wij tot een besluit komen dat in 't geheel niet geruststellend
is. Zoo, in 1907 bedroeg onze uitvoernaar Japan :35.000.000f.
in 1908 bereiken wij slechts. . . . 18.5oo.000 f.
dat maakt dus eene vermindering van 16.5oo.000 f. dus
47 0/o op de cijfers van 1907. Overigens in 19o8, dank zij
de krisis, was er voor alle landen eene vermindering te
bespeuren. Maar hetgeen erger is : die vermindering was
slechts van 7 '/o voor Engeland en 3 0/o voor Duitschland.
En indien wij nu enkele artikels in 't bijzonder nemen,
zien wij dat Duitschland langzamerhand onze plaats weer
inneemt, namelijk voor het ijzer in staven en roeden, het
plaatijzer, de riggels, de nagels, de buizen, enz.
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Welke is daar nu de oorzaak van ? Heel eenvoudig
deze : toen in 19o8 de Japanners hunne krizis doorworstel=
den was het hun onmogelijk steeds met gereede penningen
te betalen. Zij vroegen eene kredietopening voor een langen
termijn, de wantrouwige Belg weigerde zulks te doen, de
Duitscher kwam en voldeed aan de voorwaarde. En zoo
hadden wij weer een bewijs te meer dat de Belg, hoe
bedreven hij ook moge wezen op gebied van nijverheid,
zich in de handelszaken zeer dikwijls den loef laat af-

steken. (x)
HENRI VAN DEURSEN.

(i) Gedurende de laatste maanden verscheèn nog over Japan :
Questions Diplomatiques et Coloniales, x oct. i g io : ((Le Mouvement commercial du Japon avec I'Industrie » ;
Tijdschrift voor Econom. Geographie, i5 Sept. zgzo : « Handels
-vlotin
1 899 en 1909));
Recueil consulaire iglo . Tome 149, 3e livraison : «Japon »;
Moniteur Officiel du Commerce, 29 sept. igzo : ((Commerce et
Navigation du port de Kobe en 1909»;
The Economist, oct. 1-1g10 : « Hokkaido Colliery- & Railway
Bonds, p. 657»;
Le Moniteur des Interêts Materiels, 9 oct. igzo : ((Le cheque
postal au Japon »
Deutsches Handels-Archiv, 1g10, August-Heft : «Zolltarifierung
von Waren s. 949 ; Oeffnung des Hafens Nemuro s. 949; Ab schaffung der Ausfuhrzölle in Formosa s. 9 4 9)) ;
Export, 15 Sept. iglo : « Handelsmuseum in Nagoya s. 6r8»;
Das Handelsmuseum, 22 Sept. iglo : ((japanische Papiermasse
-erzugn».

EENE VERRASSING
Aan Dr Frans Van Cauwelaert.
'n Einde-Mei-avond.
Van lieverlede verzwakte de angelusstem. Zelfs hare
stervensklachten waren met de fluister-koelte, heimelijk
heen gevloden naar het Westen waar heden, na een tocht
van overkwistig stralen-schieten, de zon een teedere kleur
had nagelaten van maluwrozen.
't Hing nu stil dat vlugge angelus-klokje, als doodgeklept.
Schaarscher ook spatte te midden der hoving, uit 't
nest der boomholte 't heldere merel - gorgelen en 't boosaardig gekef van 't witte schoothondje op de naburige villa
cc Aurora » had uit... eindelijk!
Allerwege kwam de stilte over 't land en liet geruischloos uit de rimpels van heur wazigdonzen sluier een

wellust zijgen die noopte tot gebed.
Op de wit- geverfde bank, tusschen 't weelderig Lenteloof van het lustpriëel vóór de haag, zat n.mevrouw Hilda
heel alleen, met beur stil -gevallen haakwerk in den schoot :
heur zevenjarige Willem trok in den namiddag met heure
zuster Maria op wandel.
Ze zat alleen en droomde van haar beminden man.
't Was reeds veertien dagen thans dat hij henen ging
naar de stad, geroepen door zijn plicht en liefde tot het
volk. Veertien dagen dat zij geleefd hadden, met hun
driëen, zonder hem te zien ; veertien lange dagen.
Doch, alles stond goed, had Karel gemeld. Enkel 't
veelvuldige woordvoeren in al die meetingen voor de nakende kiezing, had hem ten slotte de keel verschroeid en
afgemat. Zoodra ook maar de gelegenheid opdaagde zou
hij het lieve moederke en hun dierbaar kind komen omhelzen en een paar dagen uitrusten op het buitengoed.
Wat leidt God den mensch toch wonderbaar langs
zijne wegen, dacht Hilda. We meenden allen dat in de
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toekomst de wetenschap Karel heel en al zoude innemen,
en daar gaat hij nu plotsling op in de politiek, om metterdaad zijn deel te strijden in den zwaren strijd naar z'n hart
en aard.
Voor zijn volk en zijne taal te streven; voor de maat
welvaart desnoods te sneven; werken niet uit-schapelijk
zelfzucht maar uit liefde voor het volk, 't was zijn droom.
Hij bezat een onwankelbaar geloof in de verwezenlijking van zijn ideaal dat hij een vastberaden wil ten dienste
stelde.
En waar hij kwam in die talrijke volksvergaderingen,
drager van edele gedachten en zaaier van een gloedvol en
vruchtbaar woord dat zijne toehoorders als betooverde met
geestdrift en waardoor ze hun hart warmer voelden popelen
bij dien helder-aangenamen klank hunner moedertaal,
overal juichte de schare hem toe, in die volkrijke stad die
hem drie maand geleden niet eens bij name kende. Thans
werd hij er door de massa begroet als de vlaamsche verte
naar wensch, als iemand die door gedachte -genwordi
stoere wilskracht aan de spits van het volk staat-hogten
om het heen te leiden naar de oorden van het ware ideaal.
Karel's broêr en kennissen hadden het haar verteld en
tevens wist zij 't wel uit de dagbladen die voortdurend haar
gemaal ter eere, wierook brandden.
« Niet ieder tijdsgewricht schonk een natie de geest
die woonde en werkte in haar Karel; een kostlijk man voor
zijn land was hij », 't werd geschreven en na gezeid.
En nu dankte zij den Heer omdat dit alles haar man
gold..., haar Karel, haar echtgenoot, den vader van haar
Willem. Vurig daarom ook bad zij Godes bescherming af
en hulpe over hem, dat zonnekind, in de zware taak die
zijne schouders drukken ging...
Die innig-dankende stemming week plots voor een
gevoel van vage onrust.
De vermoeienis waarvan Karel gewaagde in zijn
schrijven, die schorre stem en 't uitblijvend nieuws der
laatste dagen, .... maar, lag daarin niet gansch de veropenbaring van zijn kwaden toestand p Die vermoeienis, was zij
niet 't voorwendsel dat 't woord « ziekgemaakt » ontwijken
moest !
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En nu daagde in haar geest het beeld op van haar man,
afgemat door de zware taak, lichamelijk gebroken.
En benauwd werd het haar om het hart. Niets af te
weten hoe het nü hem ging, 't martelde de droomerige
vrouw. Wel hadde zij willen naar de stad rijden om 't zekere
te kennen en alzoo niet langer ten prooi te blijven aan hare
toenemende onrust.
Somberheid meer en nog, dwaalde inmiddels onverpoosd langs de kronkelpaden van den tuin.
In 't vóorhofke der villa kraste het groen-ijzeren hekken poortje aan den stijl met vergulden piek.
Hilda raapte koortsig haar haakwerk in het geel en
rozig korfje samen, rees op en met een « Gods wil ge
-schied!»
trad ze naar 't rood-steenen huizeke henen.
Ze hoorde 't gichelen en tateren van haar Willem en
Maria die weérkeerden en haar op de stoep bij de deur
ontmoetten.
En de slanke jongen met weelderig gitzwart haar, git
fonkel-oogen en licht blozende wezenstint, jubelde-zwarte
het uit. Geestdriftig vertelde hij aan z'n moeder hoe lief de
vijver, daar lag en hoe de drijvende wit- blauwe wolkskens
er in weerkaatsten net alsof ze malkaar najaagden in spelevaren. Hij babbelde over de groote groene bladen die
verder, roerloos, op den waterspiegel rustten in een som
hoek onder wild en woest gewas dat zijne knokkige-bern
armen kalm langs de vlakte uitstak.
En die acht sneeuw-blanke zwanen. dan ! Die hadde
moeder moeten zien met hun langen, langen nek welken ze
fier en stijf ophielden wanneer hij naderde met tante Maria.
En hoe zachtekes en stil, als door een windje voortgestuwd, ze statig henen voeren wijl tengere rimpels, hun
achterna, breeder en wijder uiteenkringden.
Hij vertelde dat het witte schuitje met zwarten bodem,
schuins, half in 't water en half op de zode lag getrokken 9
dat zij aan de donkere lommerdreve, in licht-groen kleed,
de jonkvrouw hadden ontmoet met haargrooten langharige n
zwart-bruinen hond die een spierwitte vlek op de borst
draagt en aanhoudend met zijn breeden pluim-staart heen
en weér kwispelde. Ook nog wist hij te verhalen van de
freule van 't kasteel die hem vriendelijk toelonkte en dat de
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hond zoo wispelturig als vertrouwelijk, hem de hand kwam
likken.
0, hadde moeder 't meê gemaakt!
't Vroo en los gesnater van Willem had vrouw Hilda's
nare denkbeelden doorgejaagd om na 't avondmaal, toen
zij en Maria en heur jongen van de veranda in de kamer
traden, hare gansche ziel weêr helder en bedaard uit heure
klaar-blauwe oogen te laten weerspiegelen.
Die kamer was hun hemel, in hun leven de lievelingsplek waar 't immer lente was en blij saam-genieten rond
den heerd.
Smaakvol en eenvoudig stond ze versierd.
Van hoog tot laag hingen de wanden bedekt met
donker-bruin lincrusta. De vloer blonk uit zuiver eik-parket,
gesapt en tusschen somberder boord ingelegd.
Ruw-bloot eiken roosterwerk als weifsel en grootsche
vlaamsche schouw met breed eikhouten kroonlijst gedragen
door twee grijs-zwarte marmer zuilen, wit-bevlekt.
Op die lijst prijkten, neveris een prachtig zuiver-albast
« Ecce H omo »-hoofd, zes hel glinsterende rood-koperen
kandelaars en van weerskanten, op de hoeken, vier uitgewerkte koperen schotels.
\Tastgespijkerd in den schouwmuur een eiken kruis met
verzilverd Lieven Heer en in den heerd, achter de kachel,
« Christus' doop in de Jordaan », verbeeld in zacht-bruine
tint, gebrand op witte tegelkens.
Uit den massief-koperen luster, waarrond uit een bruine
eikel met witten knop de draad kronkelde eener electrische
schel, boven de groote eiken tafel met frisschen bloemen
ruiker in bleek-groen-aarden vaas, straalde en spetterde het
heldere gaslicht op de eikenhouten kasten met boekenrek
naast den schoorsteen.
Daarover tegen den wand, onder eene grootsche af
beelding van Naujok's « Heilige Cecilia en de bloemenstrooiende-engelkens », stond het eikenhout klavier met zijn
ordelijke rij van licht-gele en zwart-glimmende toetsen
Rondom de tafel en vóór de gesloten vensterramen
zwaar eiken stoelen.
Zó6 heerlijk geurde heden 't aroom der gele -oostersch
den lila-seringen-tros gestrengeld, dat-hyacintekrom
-
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onwillekeurig Hilda in vroom genieten even de oogen
dichtkneep en heur ziele voelde opspringen tot den Almach
onder meer zoo heel lief de bloemen heeft ge -tige,D
-schapen.
Ze ging tot 't boekenrek en vatte er uit Streuvels'
« Vlasgaard », dat ze openlegde aan de bladzijde waar Louis
aanving met zaaien van het vlas.
--- « Dan deed Louis als een priester die de misse gaat
lezen », prevelde ze nauw hoorbaar en kwam aanzitten
nevens haar lieven Willem die de beeldrijke platen bekijken
mocht in Conscience's « Leeuw van Vlaanderen. »
Maria zette muziek op de piano en innig -ingetogen, als
biddend, snokte zij het trillend uit de toetsen dat zaligaangrijpende « Ik heb mijn ziel geheven.... » van den
« Jaarkrans », heur herte -bundel.
't Eene lied zweefde door de kamer na 't andere, dan
in zacht of steenend klagen, dan in majestatisch-opbruisend
feestgejuich. En moeder, heur arm om den zwarten kroezelkop van h'r jongen, en Willem wijl hij verder bladerde,
ze paarden hunne stemmen met die van Maria en haalden
hunne harten op aan dien hoog-ontvoerenden geestelijken
zang.
De zegevierende jubel-tonen van 't krachtig- dreunend
« Stephanus-lied » hingen amper uitgestorven als de eiken
kamerdeur opendraaide en vader, een kloek man van half
de dertig, met zwarten baard en vurig laaienden blik...
binnen trad.
Verrast sprongen moeder en zoon en zuster recht en
liepen Karel te gemoet, hem met vragen overstelpend.
0, wat deed dat onverwachte weerzien Hilda warm
aan! 't Scheen haar als werd een zalvenden balsem in heur
hertewond gegoten die plotsling volkomen genezing voelde.
Karel greep zijn jongen bij de armen, tilde hem op al
juichend : « Vliegt de Blauwvoet! » en zoende hem hartstochtelijk op het voorhoofd.
En luidkeels weêrklonk blijmoedig de kinderstem die,
door 't verheugend weerzien opgehitst, zegepralend toeriep
((Storm op zee! »
LOD. JANSSEN.

Juni 1910.
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E. VLIEBERGH,

Professor aan de Katholieke Hoogeschool te Leuven

Om in twee woorden den indruk weer te geven, welken het
lezen van dit boek op mij teweeggebracht heeft, verhaast ik
mij te zeggen, dat het in velerlei opzichten uiterst merkwaardig
mag genoemd worden. Ik voeg er bij, dat ik het aan meer dan
eenen vriend ter lezing heb gegeven, zoowel intellectueelen als
landbouwers, en dat allen, zonder uitzondering, er ten hoogste
mede ingenomen waren. Dit bewijst twee zaken : ten eerste, dat
de inhoud degelijk en de vorm aantrekkelijk is; kort,dat de heer
Vliebergh ons een echt volksboek heeft geschonken. Het werk
is eene economische studie: hoewel ik geen jurist, geen economist ben, vraag ik de toelating er eenige bladzijden over te
schrijven. Vooreerst, ik heb mijne Kempische vrienden geraadpleegd, vervolgens ik breng mijn leven door in de streek, waar
boek van den professor handelt; ik leef te milden der-overht
menschen, wier zeden en economische toestanden hij beschrijft.
Ik behoor tot de hunnen, zoodat ik voor het minst in staat ben
dit inderdaad smakelijk boek te genieten. Misschien is het mij
wel geoorloofd enkele punten toe te lichten, die door den
schrijver een weinig uit het oog werden verloren; wat soms het
geval is, daar de professor vooral over het zuidoostelijk ge
spreekt en mijne streek wel wat stiefmoe -deltrKmpn
behandelt.
-derlijk
-

0
Wat eerst en vooral moet gezegd worden, is dat het boek
van den heer Vliebergh sporen draagt van ernstigen arbeid, van
veelzijdige studie. Hij kent zijne zaak ; hij beheerscht de stof.
Wat al dwaasheden, wat al dommen praat heb ik over de Kempen moeten kroppen! Hoe hartelijk heb ik mijne Kempische
vrienden doen lachen bij het voorlezen van artikels, van
(i) Te Yper bij Callewaert-de Meulenaere, drukker van het
Davidsfonds, 1906.
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studiën over « cette terre désolée », over « les naturels, les
arrierés » enz l Hier niets van dit alles : ik, gerugsteund door
mijne hoogst bevoegde buren en vrienden, verklaar : « het
werk van den heer Vlièbergh verdient al uw vertrouwen; wat
hij zegt, is waar 3).
Het boek vangt aan met eene korte beschrijving der streek,
hare ligging en grenzen. Vervolgens worden over het karakter
van den Kempenaar, over het volksonderwijs, over den lande lijken eigendom, over de economische toestanden, over de wijze
van bebouwing, van verhuring, enz. menige treffende bijzonderheden medegedeeld. Over eigenaars en huurders, over
meesters en knechts, over den veestapel, de landbouwontginningen, over de landbouwmaatschappijen, over de nijverheid in
de Kempen vernemen we insgelijks wetenswaardige zaken. De
schrijver eindigt met eenige beschouwingen, waarin vooral de
verbeteringen worden opgegeven, die hij in het belang der
Kempenaars nuttig- acht.
Ik noodig thans mijne vrienden uit met mij een reisje naar
de Kempen te doen; wij zullen er den heer Vliebergh dikwijls
ontmoeten.
Alles mnoet uit den stal korren. Dat is Kempische wijsheid. Het
beteekent, dat de boer de vruchten van zijnen akker niet mag
verkoopen, maar ze aan zijn vee voederen,. dat dan melk en
slachtvleesch oplevert. In feite wordt weinig graan, hier en
daar wat aardappelen, stroo, enz. verkocht, meest door huur
boeren.
Het voornaamste is dus de stal. Sinds de laatste twintig
jaren is het Kempische rund zeer veel verbeterd. 't Is tamelijk
lang en heeft korte pooten.
De Hollandsche koe, vooral uit het « Keesland », is een
prachtdier Schooner bestaan er niet. Men heeft - ze hier ingevoerd. Ze tiert er echter niet, « omdat men », zegde mij een
boer, ((de Hollandsche weiden niet kan medevoeren ». De•
kruising onzer koeien met Hollandsche stieren levert goede
uitslagen op. Onze stallen laten, wat de hygiënische voorschriften betreft, zeker nog te wenschen over, doch hier is veel
verbetering in gekomen, en wat de voeding betreft, die gebeurt
insgelijks met meer zorg dan vroeger. Wat ervan zij . wij
hebben puike stallen, en wat ik dezen voormiddag (z8 Augustus
op den prijskamp der melkkoeien en keuring der stieren van
het landbouwcomiteit - Hoogstraten) gezien heb, was een feest
voor de oogeis. Dat was natuurlijk het puik van den stal. maar
«'t was de moeite weerd ». Wat elkeen mij zegde, is, dat zoo
het Hollandsch hoornvee schooner van stal en meer geschikt is
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tot slachtvieesch dan het onze, de kleinere Kempische koe
« beter is van geven » dan de Hollandsche.
ik ken koeien, die 35, ja 36 liters melk per dag geven. ik
heb nog hoogere cijfers gehoord. Doch 25 liters is reeds goed.
Zelfs 20 is niet slecht, en dit duurt nog niet lang.
Maken wij de berekening van een Kempischen boer.
Hier te Hoogstraten kost de melk 1 6 a z8 centiemen den
liter. Kon de boer al Zijne melk tegen dien prijs verkoopen, hij
ware in den derden hemel.
x. Hij botert; 3o liters melk geven gemiddeld i kilo boter.
De volgende tabellen geven een denkbeeld van den prijs:
PUBLIEKE BOTERMARKT VAN MOLL
van verleden Dijnsdag.
6o8 korven of i5,00 halve kilos.
1ste kwaliteit van fr 1 .55 tot fr. 1.40
2de
))
)) » 1 .35
125
Roomboter » » 1.50 »
1.40
Eieren II tot 12 centiemen het stuk.

Publieke Bolerrna'kt van Baden
van verleden Donderdag

3 1 5 korven of 7,875 halve kilos.
Gewone boter
»

Roomboter
Hasselt,

.

1ste

kwal. fr. 1.45 tot i,5o
»
)) I 40 )) 1.45
....»
1.45 » 1 .5 0
2..

october.Boter per kilo fr. 3.00.
Antwerpen, Woensdag. - Er waren 239 kalveren te koop
gesteld. Verkocht per kilog. op voet van fr. i.35 tot fr. i.i5.
13

Anderlecht-Cureghem, Dijnsdag.— Er werden 3137 varkens
ter markt gebracht. Prijzen per kilog. van fr. 0.82 a 0.96.
In mijne gemeente is de prijs der boter per kilo tegenwoordig 3 fr., die der gemeste varkens van fr. 1.25 tot 1.32 per kilo,
levend gewogen.
2. De boer brengt zijne melk naar de inelkerj. Hier wordt
hem de melk volgens haren rijkdom betaald; io centiemen per
liter is de hoogste prijs; weinigen, zeer weinigen trekken dien;
gewoonlijk 8 of 9 centiemen.
3. Hij kweekt « zoetemelkkalveren ». Deze blijven zoowat
drie maanden op stal; nemen wij als middencijfer ioo dagen.
Zie hier de samenvatting der samenspraak op een onzer laatste
« buurten )).
((Het boteren vraagt nogal veel werk, vooral in den zomer.
Een goede kant is, dat wij de botermelk behouden, eene koste-
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lijke waar voor de verkens... en ook voor de menschen. Een
erge kant is, dat wij verplicht zijn bij de boterkremers, waar
wij onze boter leveren, veel te besteden aan winkelwaar, kleergoed, enz.. Daar worden wij nog niet zelden deerlijk « gesnut »,
en wij slechte waar aan een duren prijs -- zooniet
--- krijgen
willen de kremers onze boter niet, en we zijn verplicht ze onder
d.e waarde te verkoopen. Op die manier komt bijna geen geld
in de kas.
« In de melkerij, verkoopen , wij goedkoop; dat is waar.
Doch wij zijn van den lastigen arbeid van het boteren ontslagen,
en trekken een rond sommeken geld. Daarbij behouden wij de
afgezaande melk (fluitjesmelk).
Een mestkalf drinkt: voor het minst, gedurende ioo dagen
gemiddeld i5 liters melk per dag. Gerekend aan io centiemen
maakt dit op ioo dagen i5o frs. Daarbij moet men «het nuchter
kalf » rekenen dat wij op 40 frs mogen schatten. Het mestkalf
kost den boer dus xgo frs. Het worde dan tegen Zoo, 220, zelfs
2 49 frs. verkocht : doch in dit laatste geval moet het beest « het
buitengewoon goed doen » : 220, zelfs 2io valt niet tegen, en het
snag weinige dagen ziek zijn, of men blijft er onder.
Een goede kant van het mesten is. dat men in eens « veel
geld » trekt, dat van pas komt om zijne huur te betalen : een
slechte kant, het kalf kan tegenvallen, zeer erg tegenvallen, het
kan sterven, en in alle geval « veroudert men met het mesten al
te zeer zijnen stal. »
,

,

Gemest voor den slachter wordt in onze stallen weinig.
«Het ideaal, zegde mij een boer, ((is langs den eenen kant de
melkkoeien, en langs den anderen het klein goed, de « ophou
te hebben; de koeien, als ze zoowat twaalf jaar oud zijn-ders»
te verkoopen, en vaarzen in hunne plaats te zetten; zoo blijft
de stal goed ».
II
Het kweeken van kiekens heeft in de laatste jaren fel toegenomen. Men weet, dat onze Kempische rassen eene welverdiende faam genieten.
Ziehier een woord over de opbrengst.
Een Kempenaar --- een man die er warmpjes voorzit — en
eene goede tafel houdt, zegde mij : « Ik heb vijf en dertig legklekens. Voor de maanden Mei, Juni en Juli heb ik daar 65 fr.
voedsel voor gekocht. Juist voor zooveel geld heb ik eieren
verkocht. Men heeft in mijn huishouden 85o eieren gegeten.
Daarbij heb ik 6o jonge kuientj es op de werf loopen, »
,
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Een andere, die zeer zelden een ei eet: ((ik heb negentien
legkiekens. Daar Ik aan eenen uitkant woon, kunnen ze vrij op
mijne akkers loopen: ze doen daar wel wat kwaad, doch dit
reken ik niet. Ze kosten me weinig aan voedsel. De eieren
hebben 209 fr , opgebracht; daarbij heb ik 5.75 Ir. van jonge
haantjes en oude hennen gemaakt. Hennen van drie jaar oud
moeten verkocht worden: zij leggen bijna niet meer, ik heb
een en twintig «poeliën ». gekweekt, die rond Kersmis beginnen te leggen, als de eieren zeer duur zijn.»
Maken wij verder de begrooting van een Kempischen
landbouwer op. Eerst en vooral zij gezegd, dat de huur der
kleine hoeven betrekkelijk hooger is dan die der groote.
Een mijner vrienden huurt een hoefken van 3oo roeden (i)
De grond is tamelijk goed; het huis, stal en schuur gering. Hij
betaalt daar jaarlijks 250 fr. voor. De man huurt daar in verschillende perceelen, 6co roeden bij. en moet « alles end alles))
800 fr opbrengen.
Een andere goede kennis huurt eene hoeve van 12 hectaren
land ( in bezaaiing ». Het is door den band goed. De woning,
een model, geheel in steen, is slechts onlangs gebouwd. De
huur is 900 fr. ; daarbij heeft de bewoner nog ongeveer i 8 fr.
noodig voor vlaggen en stook.
Men ziet, dat het verschil groot is; niettegenstaande dit,
verzekert men mij, dat de prijs 8o fr. per hectare - zooveel
beloopt hij voor de laatstvermelde hoef - heel hoog is. (2)
Hier wijs ik op eene dwaling, die in het werk van den heer

Vliebergh is geslopen, ten minste wat onze streek betreft.
((Turf wordt nog overal gebrand in de Kempen; hoeven
waar eene stoof staat, zijn in klein getal, en zelfs in de stoof
wordt turf gestookt. » (3)
De schrijver verwart hier turf met moer. Turf wordt niet uit
den grond gehaald: het is de oppervlakte der hei, met de wortels,
«schadden ». Hij kan alle dertig jaren gestoken worden. Zulk
tijdverloop is een ((turfsteek a. Gewoonlijk wordt de hei, om
turf te steken, gepacht. Moer wordt diep uit den grond gehaald,
de moerstof glad gelegd als een dorschvloer, en dan met het
moerijzer in vormen als kareelsteenen verdeeld, die gedroogd
(f) t hectaar.
(2) Tegen 52 Ir. de hectaar is hier geen bouwland te huren,
aldus luidt eenstemmig het besluit onzer pachters, wien Ik over
de zaak sprak, hoewel de heer Vliebergh deze som als midden
cijfer voor ons arrondissement opgeeft. (blz. 83).
(3) Blz. 73.
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worden. « Luif » is de bovenste laag van uitgedroogde poelen
of moerassen, veel dikker dan turf.
Op onzen « buurt » hangt, bij winteravond, de koeketel
over een groot vuur; van onder, goede mastenknuppels; daarop
moeren turven daarrond.Oader den breeden schoorsteenmantel
is het dan lekker.
III
De boer, met zijne hoeve van 12 hectaren, zegde mij, dat hij
dit jaar 1600 roeden rogge. Boo roeden haver gezaaid en Soo
roeden aardappelen geplant had. Dit zijn onze voornaamste
vruchten; tarwe o. a. kunnen wij hier niet winnen.
Volgens het verslag over den bestuurlij ken toestand der
Provincie Antwerpen (19o8) heeft de rogge in 1907, in de provincie 2.283 kilos graan en 4.221 kilos stroo per hectaar opgeleverd; de haver 2.467 kilos graan en 3.509 kilos stroo. De
aardappels brachten 21.000 kilos per hectaar op. (i)
Deze cijfers zijn voor de Kempen, voor onze streek althans,
tamelijk juist.
,

fk herhaal het: de boer verkoopt weinig veldgewassen :
aardappels alleen worden nogal veel verkocht tegen 5 % 7 frs.
de honderd kilos.
Indien men dit alles nagaat, zal men beseffen, dat de Kempische boer het hard te verantwoorden heeft. Vroeger werd
gezegd, dat hij per hectaar eene koe moest houden; thans is het
vee talrijker en beter. De boer moet, kunstmest koopen, — dit
doen meest allen.
Wij hebben in den laatsten tijd zeer goede boerenjaren
gehad. Dank zij de lessen der landbouwingenieurs, de verbetering der koeien en paarden, het gebruik der kunstmesten, het
afwisselen der zaaiingen en beplantingen, het verbeteren der
zaden, de hygienische zorgen, brengt het land, en dus de stal,
drie, viermaal zooveel op als voor twintig jaar.
Boeren, die op hunne eigene stee zitten, scheppen geld.
Huurboeren. die met eigen volk werken, kunnen vooruit,
moeten vooruitkomen, als ze oppassen.
Het getal werklieden, die huurboer, ja eigenaar geworden
zijn, die ik persoonlijk ken, is groot, zeer groot. Zij zijn arbeider, heispitter, boschspaaier; winnen den eenen dag door den
anderen twee frank. Ze huren een hoeksken land en koopen een
(I)

Blz. 297.
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kalf. Het wordt gestierd. «Als ze geluk hebben, zijn ze er boven
op » Na een jaar of twee hebben ze eene koe. Het ras ver
ik herhaal het, ken ik lieden die met niets zijn-betr.Zo,
begonnen, en nu zeven koeien, modeldieren, in den stal hebben
staan.
In enkele dorpen zijn nijverheidsinstellingen gekomen. De
arbeiders winnen daar het dubbel van de landbouwarbeiders.
« Welnu », verzekerde mij een gemeentesecretaris, « ik heb nog
nooit zulk eenen arbeider gekend, die vooruit is gekomen; indien
er in den omtrek armoe heerscht, is het onder deze lieden. »
IV
Beschouwen wij thans de Kempen in een plastisch, artistiek
opzicht. De schrijver heeft deze geheel ter zijde gelaten. Het is
te betreuren. Men bewere niet, dat dit met zijn doel niet
strookte Het tegenovergestelde is waar. Want de heer Vliebergh wilde een beeld van de Kempen leveren. Hij wilde onze
streek doen kennen aan lieden die ze niet of slechts terloops
hebben bezocht, die den tijd of den lust missen om zich de
moeite te getroosten om daar iets anders dan onvolledige,
verwarde, valsche begrippen over op te doen. De geleerde
professor bestudeert mijne geboortestreek vooral in een economisch opzicht; hij verwaarloost echter het historisch en zelfs
het folkloristisch oogpunt niet geheel. Ik herhaal dus, dat hij
volgens mij ongelijk gehad heeft het beschrijvend en artistiek
edeelte onverlet te laten; vooral omdat hier een rijke oogst was
op te doen. Ook is het onderwerp ongemeen dankbaar. Daarbij
is dit gedeelte bijna onmisbaar om zelfs de economische en
folkloristische, of wil men ethnografische vraagpunten, op te
lossen, die den heer Vliebergh zooveel belang inboezemen, en
ten slotte, de heer Professor al de bevoegdheid bezit om ook
dezen kant der zaak te behandelen. Zijn boek hadde aldus
stellig aan volledigheid en aantrekkelijkheid gewonnen.
Een woord over de monumenten. Wat mij betreft, ik geloof
niet, dat in gansch het land, vele dorpen liggen, welke eene
zoo sierlijke kerk hebben als de Antwerpsche Kempen. Daar
zijn vele, zeer vele gemeenten, wier bedehuis, zonder eigenlijk
een meesterstuk van bouwkunst te zijn, alleszins sierlijk mag
.genoemd worden. Ze zijn lief, aangenaam van uitzicht; en vat
opmerking verdient, schier zonder uitzondering van binnen
kraakzindelijk. Ja, wanneer men verplicht is te erkennen, dat,
in andere opzichten, de zindelijkheid der Kempenaars wel te
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wenschen overlaat, kan niet geloochend worden, dat hunne
kerkjes en kerken, in dit opzicht modellen zijn. En, wat dient
opgemerkt, is dat deze zindelijkheid in de kerk den besten
invloed op de personen uitoefent. De kerkmeesters verzorgen
best hunne kleederen, niet alleen als zij met de schaal rond
gaan, maar ook te huis. De stoeltjeszetster kan men kennen. En
de Lievevrouwenmeiskens 1 Niet alleen als zij in de processie
het Lievevrouwenbeeld dragen, zijn zij bekoorlijk, frisch, blinken zij van reinheid; ook op de hoeven, op de straat vallen zij
om hunne zindelijkheid in het oog. Gelijk de voetpaden, die
door de velden, van de gehuchten naar de kerk loopen -- kerkpaden genoemd -- zijn geene andere onderhouden. Ge zult er
geen onkruid op aantreffen. De dorpskerken van Oostmalle,
Minderhout, Meir, om er slechts een drietal te noemen, zijn
zeer schoon.
De Kempen heeft intusschen insgelijks meesterstukken van
bouwkunst. Hier noem ik u slechts de kerken van Gheel, van
Sinte Lenaarts, en vooral het stadhuis en de kerk van Hoog
-straen.
Schier alle dagen ontvang ik hier in den zomer bezoek van
vrienden, kunstenaars uit al de streken van het land. Zij staan
verstomd. Neen, aan zoo iets hadden zij zich niet verwacht.
Eerst, ons zoo zwierig stadhuis, uit het midden der zestiende

eeuw, met zijne ranke gevels, en zijn spits torentje. Men mag
zeggen dat het een lust is het te zien, langs welken kant men
het ook beschouwt. Binnen is het niet minder merkwaardig :
de secretarij, met de beelden der graven van Salm-Salm, de
voormalige heeren van Hoogstraten; de raadzaal, evenals de
secretarij, prijkend met eene hooge, houten zoldering, en bovendien door den Hoogstratenaar Karel Boom, kunstschilder
te Antwerpen, met talrijke prachtige tafereelen uit de geschiedenis van Hoogstraten opgeluisterd.
Daarnaast hebt ge de kerk van de Heilige Katharina. Ik
durf gerust zeggen, dat zij eene der schoonste is van gansch het
land. Misschien, waarschijnlijk zelfs, maakt ze zulken diepen
indruk op mij,- omdat ik haar sinds mijnen kindertijd ken; doch
prachtig, heerlijk is ze stellig. Ze is daarbij opgevuld met
kunststukken. Eerst heeft men de koorglazen, zonder weerga in
België, de graftomben van Antoon van Lalaing en zijne echtgenoote Elizabeth van Culemborg, de stichters der kerk, dan de
beelden van Salm; de Gobelins tapijten; het gestoelte, den
predikstoel ; alle kunstwerken, in den vollen zin van het woord.
De toren heeft eene hoogte van honderd en drie meter;
hij beheerscht de gansche streek. De kerk bestaat uit drie beu;
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ken en eenen kruisbeuk. Het koor is door zeven geschilderde
ramen, de kruisbeuk, langs de noord- en zuidzijde insgelijks
door geschilderde ramen, het eerste een geschenk van de graven van Holland, het tweede van het magistraat van Antwerpen
ingesloten. Het geweifsel is drie en twintig meter hoog: de
grootste lengte bedraagt zeven en tachtig meter, Kerk en toren
vormen dus eene groote massa; men zou vreezen dat zij het
stadhuis, in de onmiddellijke nabijheid, zouden nederdrukken,
verpletten; doch, dit is het geval niet : beide maken een
geheel uit, dat het oog verrukt en den geest verheft, en een aller
gunstigst denkbeeld van den kunstsmaak van meester Kelder mans, die kerk en stadhuis bouwde, doet opvatten.
-

V
De oude hoeven, met hare hooge, grijze daken en schilder
achtige gevels, worden meer en meer zeldzaam Nochtans zijn
er dorpen, of gehuchten, die in dit opzicht eigenaardig zijn, en
om eenen schilder roepen. In het algemeen echter krijgen de
gemeenten met den dag een nieuwer aanzien. Er wordt veel
gebouwd, een gevolg van den gunstigen econornischen toestand,
welke niet kan geloochend worden Overal ziet men sierlijke,
steenen hoeven en burgerswoningen uit den grond verrijzen.
Daarmede krijgen de dorpen een vroolijk, lachend aanzien.
Het getal schoone Kempische gemeenten, is zeer aanzienlijk. ik noem slechts Oostmalle, met Zijne sierlijke bloemperk
woningen en Zijne statige eiken; zijne slingerpaden,-jesvOord
tusschen de groene beukenhagen door: Wechel ter Zande, met
zijne hoevengroepen, bijeengebracht als of ze voor eenen kunstenaar poseerden. Hoogstraten spant echter de kroon. Een
Antwerpsch blad noemde ons dorp onlangs het juweel der
Kempen. Wij zijn er waarlijk fier op: niet alleen op onze kerk,
op ons stadhuis, maar op onze gemeente, op hare bewoners.
Heure lange, breede straat, met heure eeuwenoude hndenboomen, heure fraaie burgershuizen 't brengt alles den weldadigsten
indruk teweeg. Het eerste wat zelfs den opperviakkigsten opmerker in 't oog valt, is de welstand die hier heerscht. En
inderdaad, ik leef midden in die bevolking, ik ben in dagelijksche betrekking met alle standen: Persoonlijk ken ik de meeste
menschen sinds mijne kinderjaren, en ik mag zeggen, dat ware
armoede, het zoogenaamde pauperismus, hier volstrekt onbekend is, niettegenstaande, misschien omdat er om zoo te zeggen,
geene nijverheid bestaat. De bevolking is wakker, verstandig; de
invloed van een goed, degelijk onderwijs is er duidelijk voelbaar.
-

74

DE KEMPEN IN DE

19e

VI

Luisteren wij naar den heer professor, waar hij over het
karakter der Kempenaars spreekt. « Ook de vrouwen werken
hard in de Kempen, zij doen om zoo te zeggen al het werk dat
.e mannen doen: het land omgraven, maaien, den os of het
paard voeren, enz. De zorg van den Kempischen boer voor zijn
stal is spreekwoordelijk. » ( i)
Hier heeft de schrijver het verkeerd voor, ten minste wat
mijne streek betreft. Het land omspitten, maaien, ploegen en
eggen zult ge zeer zelden door vrouwen zien doen. Aardappelen
planten en uitdoen is haar werk. In den stal komen ze niet dan
om de koeien te melken en te «voederen ».
Wat de heer Vliebergh verder zegt, is daarentegen aangrijpend van waarheid: « Het is opvallend dat de Kempenaars,
zoo langen tijd verstoken van alle verkeer met vat buiten hunne
onmiddellijke omgeving lag, de naburige, rijker gewesten in veel
zaken voor zijn.
» Ziet maar ook die machtige beweging in de laatste
vijftien jaar tot stand gekomen, om de landbouwers op alle
bedrijfsgebied te vereenigen, samenwerkende melkerijen, onder
veeverzekeringen, spaar- en leengilden, veekweekbonden,-linge
samenaankoop van meststoffen en veevoeder: de Kempen en
inzonderheid de Limburgsche Kempen, zijn er om zoo te zeggen
het brandpunt van.
Ten andere, de Kempenaar is verstandig en heeft een vlug
doorzicht ; men moet bij hein meer tot het verstand dan tot het
hart spreken. In 1815 merkte G. Bruining reeds op : « de
inwoners (van het Kempenland) onderscheiden zich door behendigheid, vlugheid van zielsvermogens en lust tot het leeren van
talen en wetenscha Apen. » De armoede van den grond heeft
zijnen geest gescherpt en hem gedwongen naar alles uit te zien
om zijn bestaan te verzekeren. Zoo is de Kempische boer terzelfdertijd wat veekoopman ; hij verwisselt gemakkelijk de
beesten van zijn stal; het houden van schapen bracht vroeger
.nog al verhandelingen mee. Als kenschetsend voor den voor
geest in de Kempen kan de fiets, het rijwiel-uitsrevnd
gelden. Nergens in België, meenen we, ziet men te lande meer
fietsen dan in de Kempen.
» Dat de Kempenaars vlugger van geest zijn dan hunne
geburen, dat werd ons meermalen verzekerd door menschen,
die in staat waren door jaren ondervinding daarover te oordee-

,

(i) Blz. 22.
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len. De omgeving alsook het feit dat de kinderen in de Kempen
regelmatiger en langer naar school gaan is daar de reden van ».
voor het familieleven groot bij de Kempenaars; daar moet eene
hoofdoorzaak van de vele goede huwelijken gezocht worden.
Overspel is zeldzaam, buitengewoon zeldzaam. Wanneer dit
gebeurt, wordt daar soms op verschrikkelijke wijze wraak om
genomen. Men heeft gezien, dat vrouwen eene gebuurvrouw,
die overspelige betrekkingen had, uit hare woning sleurden,
haar geheel uitkieedden, dwongen hooi te eten, voor den ploeg
spanden en haar met zweepsiagen ten blôede kwetsten. (i) De
vrouwen geleken echte furiën. Onmenschelijke wreedheden
werden gepleegd.
ik sprak hooger over den zin voor huiselijkheid. Een Ke rn
boer is het op reis spoedig beu. Niets valt een arbeider-pische
pijnlijker dan 's middags niet aan tafel te kunnen zijn. Werken
zij ver, in de bosschen, en nemen zij hun eetpotje mee, dan
zullen zij trachten met zooveel kameraden mogelijk saarn te
komen.

Ix
Het ergste gebrek der Kempenaars is hunne geld- en
schraapzucht. Geld bij eenkrij gen, hun fortuin doen aangroeien,eigenaars worden, meer land aankoopen; dat is de zaak. (2) Ik
denk wei dat dit ook elders de voornaamste drijfveer van
's menschen daden en handelen is, en als ik mijne streekgenooten, om hulde te brengen aan de waarheid, als erg geldzuchtig afschilder; wanneer ik bevestig, dat de zucht naar
eigendom hunne edelste gevoelens doet zwijgen, wil ik niet
zeggen, dat zij, zelfs in dit opzicht, slechter zijn dan de bewoners der groote steden, dan het groot volk, dan de bevoorrechte
klassen. 't Is oprecht komedie. Onze boeren zullen wroeten,
schrafelen; zij zullen fijne streken uitvinden om elkaar in de
doeken te doen; zij zullen, als 't er op aankomt, eene koe of een
paard te verkoopen, er geen been in zien, den koopman te
bedriegen. Zij zullen armoe lijden om geld bijeen te zamelen.
Zij zullen op kermissen elkander bij den kraag grijpen; op den
(i) Zij verdienen dit, zegde mij een boerenknecht : 't zijn
immers maar beesten.
(2) Het gebeurt nogal, dat een jonge boer bij zijn huwelijk
eene hoef koopt en die ((hypothekeert ». Nu komt het er op aan,
ten prjze van slafelijken arbeid en ontberingen van allerlei
aard, de rent zoo spoedig mogelijk af te leggen. Vandaar de
spreuk van eenen dorpspastoor en menschenvriend en weldoener der armen zonder weerga: ((de hoef vrij, en de boer
kapot)) (dood).
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dansvloer zal het er altijd niet even stichtend toegaan; hunne
taal zal verwende ooren meer dan eens ergeren. Maar het
geknoei in anonieme societeiten, het stelen in het groot, kent
men er niet.
Schaapsboeren heeft men te onzent bijna geene meer; ook
schrijft men mij uit andere Kempische dorpen dat ze daar zeldzaam worden
Zoolang wij hier slechts voordrachtgevers hadden, die over
landbouwaangelegenheden kwamen << prediken », dreven onze
boeren den spot met die heeren, welke hun wilden leeren hoe
zij hun land moesten bewerken; doch wanneer zij op de proelvelden 7 op de veeprijskampen gezien hadden wat de wetenschap
vermocht, waren zij voor de nieuwe stelsels gewonnen.
« Rijwielen ! 't Is eene pest! » zeggen de vaders en moeders.
Verleden week deed de eigenaar van eene onzer aanzienlijkste
hoeven mij daarover zijn beklag. Ik zegde hem dat hij zich
gelukkig mocht achten geen vreemd volk noodig te hebben.
«Ja », antwoordde hij, « dat is waar : 't is tegenwoordig geene
kleinigheid goed dienstvolk te houden. Maar, eigen volk is ook
niet meer gelijk in vroeger jaren. Mijne dochters moeten «goud»
hebben, oorbellen, ja een halssnoer I Dat is nog zoo erg niet;
mijne zonen hebben ieder een rijwiel -- ik kan er niet veel op
zeggen ; alle boerenzonen hebben er een. 't Kost veel geld :

's Zondags rijden ze naar de naburige dorpen; soms naar de
stad... 't Is verkeerd; het misstaat. De Pastoor predikte er
verleden Zondag over ; met veel reden : wij, ouders, waren
zonder uitzondering uiterst tevreden over dit sermoen. Als de
Pastoor wil, zal het kwaad zeker ophouden, of toch verminderen, althans bij al wat deftig is.
VII
Waar de heer Vliebergh schrijft dat de Kempenaars ver
zijn, heeft hij volkomen gelijk. Wat mij betreft, ik heb-standig
in dit opzicht, huns gelijken nergens aangetroffen. De helderheid
van het begrip dier lieden is verwonderlijk. Ze verstaan de
ingewikkeldste zaken zonder de minste moeite; daarbij weten
ze hunne denkbeelden, hunne meeningen op de meest gepaste
wijke uit te drukken. 't Is waarlijk al te komisch de dagblad
onzer hoofdstad --- die wij hier, nu reeds jaren gele--schrijve
den, aan het werk gezien hebben — over de bekrompenheid
der Kempenaars te hooren spreken. Ik wilde wel, dat zij onze
menschen van dichtebij konden nagaan. Ze moesten op de
hoeven kunnen buurten, in de herberg aanwezig zijn, de boeren
in hunnen handel en wandel nagaan. Ze zouden stom staan, ik
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zeg het kort en goed. De duidelijkheid hunner voorstellingen,
hunne juistheid van redeneeren en scherpte van oordeel; de
aanschouwelijkheid, de eigenaardigheid hunner voordracht
schrijf ik aan hunne sobere levenswijze, aan het uitzicht van
de streek toe. De menschen leven van 'S morgens tot 's avonds
in de vrije natuur, op het open veld De verschillende natuurverschijnselen, het eigenaardige van elk seizoen treffen hen
rechtstreeks en hebben voor hen het grootste belang. Hunne
bezigheden zijn van den meest afwisselenden aard, zoodat de
beelden talrijk, bont zijn en de indrukken sterk; deze werken op
krachtige, uiterst gunstige wijze, zoodat de sporen duurzaam
blijven en het beeld scherp afgeteekend, kleurig isVoeg daarbij
het geregeld leven van die menschen vroeg opstaan, zuiver
van zeden zijn en vroeg slapen gaan, wat allergunstigst voor
hunne verstandelijke ontwikkeling is. Dit frissche natuurleven,
dit gedurig, onmiddellijk verkeer met de natuur, die bonte
beelden, die afgewisselde bezigheden en dit bedrijvig leven
bevordert, gelijk gemakkelijk te verstaan is, in geene geringe
mate, de juistheid, de aanschouwelijkheid der taal. Hierbij
merke men op, dat echte Kempenaars niet eens het bestaan
een er vreemde taal vermoeden; dat bij hen de taal dë natuur
lijke, onmiddellijke \veerspiege1ing is van hunnen geest, en
men zal begrijpen, dat deze taal bij uitstek juist, snedig en
beeldrijk is. Dat zulke taal niet weinig bijdraagt om hen gedurig
meer te ontwikkelen, ligt voor de hand.
Let wel op, dat ik geenszins wil beweren, dat onze Kernpenaars eene letterkundige taal spreken, en dat ze op den
katheder of het redenaarsgestoelte heiden zijn. Neen, ze spreken dialekt, hoewel hun dialekt heel dicht bij de algemeene taal
komt -- in de streek, waar ik woon, althans. Om in 't openbaar
te spreken, staan ze bij hunne buren uit Noord-Brabant achter.
Het zou ook dwaas zijn te beweren dat men hier geene
bekrompen menschen aantreft, dat allen toonbeelden van matig
heid zijn, en dat de Kempenaars door hunne geleerdheid uitblinken Neen, doch ze zijn in hunnen kring, - en die is breed
- te huis gelijk geene anderen; dit is mijne innige overtuiging.
Reeds vele jaren geleden bracht de heer graaf de Kerckhove
de Denterghem ., burgemeester van Gent, een bezoek aan zijnen
vriend, den heer Edward Jacquemijns, die te Meerle-Minder
had. 's Avonds-houtigesrkn ageld
reden zij door het dorp. « Zie », zegde de heer de Kerckhove,
((er brandt maar eene lantaren in heel Minderhout! » - «Ja,
burgemeester », antwoordde de heer Jacquemijns, en toch is
het dorp beter verlicht dan onze grootste steden ».
-
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VIII
Waar de heer Vliebergh zegt, dat de kinderen hier regel
komen, dan in de meeste andere streken van-matigerschol
het land, is het niet mogelijk de juistheid daarvan te betwisten.
Stellig is alles in dit opzicht niet zooals het zijn moet; doch
wanneer ik mijne statistieken aan inspecteurs over het lager
onderwijs van sommige ressorten van Vlaanderen mede deelde,
riepen ze uit : «Hadden we zulken toestand in onze scholen, wij
zouden al te gelukkig zijn! Gij hebt geene « Franschmans » ;
wij hebben die, dit is het ongeluk onzer streek, niet alleen voor
ons onderwijs, maar eilaas, voor de zedelijkheid onzer bevolking, voor den familiegeest.
Ongelukkiglijk schetst de heer Vliebergh den toestand
insgelijks juist, waar hij schrijft «dat men bij den Kempenaar
meer tot het verstand dan tot het hart moet spreken ».
Het gevoel der Kempenaars is inderdaad minder ontwikkeld dan hun verstand. Er zijn stellig uitzonderingen, vele,
loffelijke uitzonderingen ; doch onverschilligheid, hardvochtigheid is wel hun karaktertrek. « Een boer verliest liever zijne
vrouw dan zijne koe, want eene vrouw kan hij voor niet krijgen a, wordt wel gezegd; doch dit is niet ernstig. « Ik heb een
slecht jaar gehad », ik heb eene koe en mijn wijf « uitgesleept »
is al erg genoeg. Overigens verlieze men niet tut het oog. dat er
boerenmenschen en boerenbeesten zijn. Het is stellig dat deze
onverschilligheid vaak wordt overdreven ; en even zeker is
het dat dit erg gebrek in vele gevallen oppervlakkiger is dan
men denkt. De Kempische boer beeldt zich in, dat gevoelig
zwakheid, kleinzieligheid is. Hij is, over het algemeen,-heid
uitgelaten; doch schaamt zich te laten blijken, dat het ongeluk
hem bedroeft, hem ter nederslaat. Kempische boeren, zelfs
boerinnen zult ge zelden zien weenen.
Hen, die openbare inschrijvingen, rondhalingen willen
doen om de eene of andere ramp te lenigen, raad ik niet aan
naar de Kempen te gaan; hunne ontvangst zal dun zijn. Natuurlijk heeft men daar ook vele, zeer vele liefdadige personen;
men heeft menschen, die geene kat kunnen zien lijden, zonder
te wateroogen, doch ze zijn niet dik gezaaid.
Daartegen staat hunne groote deugd : hun zin voor huiselijkheid, hun familiegeest.
De heer Vliebergh zegt dat men hem verzekerd heeft, dat
het met de zedelijkheid der Kempenaars min goed gesteld is
dan men algemeen denkt. Het zou gedeeltelijk voort komen van
eene erge gewoonte : op sommige plaatsen zou er op vele hoep
ven « getwist » en daar jenever gedronken worden.
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In mijnen kindertijd ging ik reeds veel ((buurten », en nu
nog doe ik dit bijna alle avonden Soms wonen de «buren)>
nogal ver. Wij komen bijeen, in den winter rond het ketelvuur, in
den zomer onder de linde. Nooit heb ik jenever zien drinken.
Natuurlijk wordt er hier en daar wel «gevrijd »: doch een
onbetamelijk woord of gebaar heb ik er nooit gehoord of gezien.
ik durf u verzekeren, dat men al heel laag zou moeten dalen, of
niet alleen de baas, maar zelfs de buurters zouden de plichtigen
onmiddellijk aan de deur smijten Op vele plaatsen wordt, vooral
in den winter. luidop een- Rozenhoedje gebeden, daarop volgt
gewoonlijk de « huiszegen ». De afgestorvenen worden herdacht
dit alles met den grootsten eerbied. Dan wordt nog eene pijp
gerookt, een praatje gevoerd - meest over landbouw, natuurlijk.
Doch, ik weet bij ondervinding hoe gaarne de Kempenaars
over wetenschappelijke en letterkundige aangelegenheden
hooren vertellen. Tafereelen uit de levenswijze en de zeden der
vreemde volken, bijzonderheden over onze schrijvers en kun
stenaars zijn hun vooral welkom. In dit geval geven onze
Kempenaars bewijzen van hunnen buitengewonen aanleg : van
hunne scherpte van begrip. Wat hun bijzonder aangenaam is,
is het hooren verhalen van wondere sagen. Ook oude vertelsels
worden rond het ketelvuur gaarne opgehaald. (i)
De heer Vliebergh handelt over de zedelijkheid der
Kempenaars. Ziehier wat ik daarover denk. ik spreek altijd
van mijn kanton. Bij de gemeenste menschen, die hier en daar
aan den uitkant wonen, bestaat de zedeloosheid zeker; doch
ook stellig in minderen graad dan in de hoogste klassen der
samenleving in de steden. Onder de boerenbevolking, onder d€
burgerij is de toestand, men geloove het, voorbeeldig. Eene
onwettige geboorte is overal eene zeldzame uitzondering, ner
gens 3 0 /o. dat weet ik goed.
Het huwelijk is heilig. Slechte huwelijken zijn eene zeer
zeldzame uitzondering. De geldkwestie speelt bij het kiezen
eener echtgenoote zeker eene groote rol - waar gebeurt dit
niet - doch zelfs indien deze overwegend is geweest, heerscht
de beste verstandhouding tusschen man en vrouw. Zoo zeer zijn
(I) Elkeen weet en betreurt, dat onze volksliteratuur sinds
enkele jaren door de schromelijkste onzedelijkheid wordt ont
sierd. Moest men die schrijvers gelooven, dan zou ons Vlaamsche land een echt roovershol zijn, een samenraapsel van over
spelers, van ontuchtigaards, van bandieten. Welnu, ik ken onze
buitenhevolking, ten minste onze Kempische bevolking, en ik
verklaar, dat indien ik, - of wie ook - op den buurt, zelfs in
de hutten van stroopers of smokkelaars sommige dier gewrochten moest voorlezen, men onsdóor het venster zou buitengooien,
indien de deur niet spoedig genoeg open ware.

-
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beiden van de heiligheid van hun huwelijk doordrongen, zoo
machtig is het gezond verstand, hetwelk beiden overtuigt, dat zij
elkander toegevingen hebben te doen, willen zij niet voor eeuwig
ongelukkig zijn. Overigens is de zin voor huiselijkheid algemeen.
Misbruiken van openbare ambten kennen zij niet. Moesten zij
zien wat te Oostende gebeurt, zij sloegen alles kort en klein. De
groote gazetten schreeuwen moord en brand als onze buiten
zich aan gewelddaden overgeven en zij hebben geen-mensch
enkel woord van af keuring over voor het tweegevecht, het
domste, het wreedste dat in iemands brein kan opkomen. De
Kempenaars zijn geldzuchtig, ja; doch het volgende feit teekent
den toestand nogal goed : Een .... kwam onlangs in eene
gemeente, om eene nieuwe wijze van .... voor te stellen. Hij
vroeg aan het eerste gemeenteraadslid, wien hij een bezoek
bracht — een boerken -- of het goed zou zijn aan de raadsleden een « brief ken » in de hand te duiven. Het boerken
antwoordde niets, en sprong naar zijnen mispelaar... De man
der wetenschap was blij dat hij de gaten uit was, en dacht er
niet meer aan zijne bezoeken voort te zetten.
Men begrijpt dat liet mij niet mogelijk is op al de bijzonder
heden in te gaan, welke de heer Vliebergh mededeelt. Ik
herhaal dat zijn werk hoogst merkwaardig en alleszins vertrouwbaar is . Ik heb er veel, zeer veel in geleerd. Op enkele
ethnografische eigenschappen diende misschien wel wat meer
de aandacht gevestigd; doch de schrijver had zijn plan en hij
heeft het gevolgd. Hij had zijn doel en hij heeft het bereikt. Hij
heeft ons de Kempen doen kennen gelijk zij. is: een schilderachtig, schoon land; hij heeft ons de Kempenaars vertoond gelijk
ze zijn; een goed, eenvoudig volk: werkzaam, moedig, wakker,
diep verkleefd aan hunne oude overleveringen, godsdienstig;
stellig niet zonder gebreken, zonder erge gebreken, doch die
vooral deze onwaardeerbare eigenschap bezitten : zij hebben
eene scherp afgeteekende personaliteit, zijn fier en prat op
hunnen oorsprong, op hunne streek, onderscheiden zich vooral
door hunne liefde tot de huiselijkheid en het familieleven. De
Kempenaars zijn door en door Vlaamsch, kennen de ijselijke
besmetting niet, welke de Fransche zeden eilaas aanvoeren en
waarvan de weelderige standen in de groote steden niet zijn vrij
.gebleven ; onze Kempenaars zijn gezond, en aldus een stevige
waarborg onzer Vlaamsche eigenaardigheid en zelfstandigheid.
Allen, die van de Kempen en de Kempenaars iets meer
willen weten dan wat daarover in couranten en tijdschriften
werd gedrukt, geef ik den raad het werk van Professor Vliebergh
te lezen, dien ik onbewimpeld, uit ganscher harte geluk wensch.
-
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BOEKENNIEUWS
DE FILOSOOF VAN 'T

(i)

SASHUIS, door MAURITS SABBE,

3e druk, met teekeningen van Alb. Geudens. - C. A. J. Van
Dishoeck, Bussum, 127 blz., fl. 2. 00 .

In 1907 verscheen de ((Filosoof van 't Sashuis)) als bijdrage
1910 beleeft de novelle bij Van Dishoeck
haar 3' druk. Dit zegt genoeg als 't er op aankomt te gewagen
van de populariteit die de verteller Sabbe in Noord en Zuid

in de Vlaamscize Gids. In

geniet.
Voor een jaar of zoo hadden we 't hier ook in een recensie
over «Een Mei van Vroomheid , en vooral werd nadruk gelegd
op de kostelijke Brugsche stemming die heel dit boekje door-deesemt. Zoo 'n atmosfeer van droomerigheid omdoeselde de
Brugsche gothiek Niets kwam de Brugsche stilte storen, ook
niet de stem van den verteller, want ze klonk zoo gedempt het
was een gefluister van oor tot oor, en voor de zeldzame keeren
dat we op straat kwamen gingen we nog als 't ware op tip.

teen en
Die stemmige stemming vinden we voor een deel in den
« Filosoof van 't Sashuis » terug. \Toor een deel, want de fijne
folklorist Sabbe heeft voor alles den volkshumor laten spreken
ditmaal. de volkshumor, die overal nogal luidruchtig is. al is
hij stellig in Brugge minder drukdoend dan elders. Dat heeft
ook de fijnzinnige teekenaar Geudens uitstekend gevoeld en
weergegeven.
Nu wil het mij voorkomen dat het humoristisch element
hier wat minder harmonieus het mystisch element overschatert;
en, in zoover de twee bundeltjes nevens mekaar zijn te leggen,
heb ik liever als Brugsch verhaal « Een Mei van Vroomheid »
dan « De Filosoof ».
In « Een Mei van Vroomheid » leeft en zweeft de ziel van
Brugge, het Brugge dat droomt.... In ((De Filosoof van 't Sashuis » doet Brugge als een gewone kleinstad : het praat, het
lacht, het gekt, het babbelt Er zijn er hier veel kleine zielen
en een paar grootere -in -klein-kader. In « Een Mei van VroomheM» zijn de kleine zielen heel en al gedompeld in die éene
groote, de onsterfeljke ziel van die stad. Ware in « De Filo
soof » 't dialectische van de samenspraken niet daar, dan kon ik
dit alles even goed zien gebeuren in een stille Oost -Vlaamsche
of Antwerpsche of Limburgsche stad als in Brugge.
Nu, het boekje heeft ook zijn recht gezien te worden buiten
een paralleel met « Een Mei van- Vroomheid» en besproken te
worden als novelle, zonder 't woordje Brugseh daarbij.
(i) Drie lange recensies : over Winkler Prins' geïllustreerde
Encyclopedie, over Guido Gezelle's Verzamelde Dichtwerken
en over J. van Looy's Avonturen van Zebedeus moeten, om
wille van boventallige bladzijden, worden verschoven naar de
volgende aflevering.
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En als novelle is « De Filosoof » een juweeltje. 't Verhaal
is meesterlijk en de dialoog is eenig.
Sabbe heeft zeker niet, noch als beschrijver noch als ver
langen adem van de allerbesten; maar in zoover het-telr,dn
fijne ook groot kan zijn, is Sabbe een onzer grooten. Zoo de man,
zoo zijn, werk. Bedaard, maar innig; zacht, maar kernig; vriendelijk, maar natuurlijk; tenger, maar goed-verzorgd; geen
zwalpende weelde, maar alles àf, tot in de kleinste onderdeeltjes
af. En dit alles maakt hem tot een persoonlijkheid, tot een letter-kundig type, zoo zelfstandig en zoo eigenaardig, dat men hem
aan éen bladzijde, om 't even dewelke, dadelijk erkent. Dat is,
naar ik meen, wel het degelijk kenmerk van een geboren
schrijver.
« De Filosoof van 't Sashuis » is de prettige, in-goede,
geestige, gezond-verstandige, eigenaardig-nadenkende, veel redeneerende, maar... ongehuwde Sasmeester, oud zoowat veertig
jaar. De Sasmeester omringt zich van bloemen en vogeltjes en
vischjes. Maar bang blijft hij van de vrouwen : « 'k Houde nog
te vele van de kleene parruchtjes om ze weg te maken voor 'n
groote parruche », zegt hij aan zijn vriend Casteels, die zoo
onuitputtelijk voorstellen en candidaten vindt voor den Sas meester dat men aanvankelijk meent : Die vent heeft er zijn
procentjes op.
Eén meisje is er waarmee 't de Sasmeester nogal stellen
kan: het dochtertje van dienzelfden Casteels, nog een piepjong
ding, Mietje, zooveel als de huishoudster van den Sasmeester.
die alles bij hem beredderen komt en er voor zorgt dat een huis
zoo vol vog els toch altijd netjes blijft.
Casteels heeft weer een aspirante uitgehaald : vrouwe
Dierickx, een weeuwtje dat er warmpjes inzit. Casteels heeft de
beiden aleens gevraagd op een koffie. De Sasmeester had wel
zijn bedenkingen tegen de punt van haar neus en tegen haar
beetje baard. Maar «neen » had hij toch niet gezegd.
Nu was 't koffiepartijtje bij Vrouwe Dierickx.... « Toen hij
met Casteels naar huis ging, had hij hem droogscherend gezeid:
Wa' zeg je dervan, meneertje? 'n Zalver sukertange, zalver
koffielepeltlies, fijne postelinne tastjies, confiteure en koekeboetramtj es ! Ostjeblieft, meneertje !
» Casteels, in de meening dat deze woorden waardeerend
bedoeld waren, had dadelijk den lof van Vrouw Dierickx' bezit
talenten aangeheven.
-tinge
» — En weet je wal, Sasmeester, da' ze die fijne confiteure
zalve makt?
» Doch de verstokte vrijgezel ontgoochelde den braven
Casteels dadelijk met zijn geringschattend antwoord :
De vliegen vangen ze met suker, mo' de Sasmeester niet. »
Intusschen bestudeerde de Sasmeester gewetensvol het
karakter van Vrouwe Dierickx, vooral in haar gedragingen tegenover den man dien ze bij zich aan huis had, tegenover haar
broeder Chariot....
Vrouwe Dierickx weet nu toch ook eens het Sashuis te
komen afneuzen ; ze vindt er warempel alles in den haak :
« J' hoolt er eere van, Sasmeester. Jen huus is van 'n properteit,
die olles overtreft. J' hoolt er eere van vor 'n joengman
olleene.... »
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Jamaar , de Sasmeester wijst haar natuurlijk al dadelijk aan,
wie al die eere toekomt : « da' meistjie do'... » En dat verstikt
ineens al den lof van bazinne.
Nu hebben we al de draadjes beet. Casteels blijft zijn best
doen als makelend vriend, Vrouwe Casteels als verzuchtende
ziel, de Sasmeester als filosoof die op zijn laatste beenen loopt
en zachtjes aan wordt : de minnaar van Mietje. Langs allerple
zierigste stadiums komen we waar we zijn moeten : de verklaring van den Sasmeester over den oorsprong van de benaming
«Minnevater », 't bezoek op de foore, de aankoop van paviljotten, de wederjonste van den Sasmeester (een roos van
Jericho. aan Vrouwe Dierickx en een ((brosje)) voor Mietje)
't bezoek in het « Groot Helietheater », de groote stonde van
vrouwe Dierickxwaarop ze den os bij de horens grijpt en den Sasmeester naar zijn ((intenties)) vraagt, de ontdekking van vrouwe
Dierickx dat de Sasmeester baar voor den aap houdt, het tooneel
van miskende weduwe -hoop en al de razernij daaruit volgende,
Casteels die de volle lading krijgt en zijn vriendin Dierickx de
deur uitzet. de nachtegaal die in de nabijh'id van 't Sashuis het
lied van belofte komt zingen, door den Sasmeester en door
Mietje zoo gretig beluisterd; de wrake van Vrouwe Dierickx die
een strooien man onder Mietje's venster doet ophangen; de
weerwraak van den Sasmeester, die Charlot bij 't morgenkrieken op zijn dak betrapt met een dergelijke schimppop, de
ladder wegneemt en Chariot laat zitten, tot een gezant van
vrouwe Dierickx hem verlossen komt; het tooneel tusschen
den Sasmeester en de ((helsche)) Fiavie, een nieuwe kandidaat van wege den onverheterlijken Casteels; de neeriaag onder
den radden snater geleden door des Sasmeesters filosofie, alreede door liefde voor Mietje ondermijnd; dan de slotscene
waarin de Sasmeester, turend in 't Minnewater en horkend naar
den nachtegaal zijn arm over Mietje's schouder legt en zijn
vriend, die zoojuist is binnengekomen, eerst verbijstert en dan
gelukkig maakt met zijn zet,k ort en goed : «Casteels, 'k vrage
je d' hand van jen dochter. »....
Is er in dit werkje van Sabbe veel minder zuiver -Brugsche
m stiek dan in 't vorige, er is zooveel te meer Vlaamsche folklore. De kruimuit in dat opzicht is het tooneel in den Heiletheater Even kostelijk is het climax-punt van 't boekje
«Vrouwe Dierickx was er in geslaagd den Sasmeester bij
haar alleen te houden. Beide volgden het overige van het gezelschap op eenige passen. Ze trokken door de eenzaam geworden
straten vol maanlicht en grillig gekarteld schaduwspel van
trapgevels.
«'t Kwam er in den beginne toch maar moeilijk uit bij Vrouwe
Dierickx Zij stapte al een heel eind sprakeloos naast haren
((cavalier a, toen ze hem eindelijk met den onvrijwillig ruwen
toon der verlegenheid kortaf vroeg:
- Awal. Sasmeester, wa zijn nu jen intenties?
- Men intenties, Vrouwe Dierickx? 'k En vatte nie goed
wat da' je zeggen wil.
((De wreede plager begreep baar wel, maar hij wilde zich
onnoozel houden. Zich verstoutend, drukte Vrouwe Dierickx
zich hepaalder uit.
- 't Is nu boost acht moonden geleen, Sasmeester, dat die
-

-
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manege tusschen ons getweeën begost is.... En je 'n hei me nog
nooit gezeid wat da' jen intenties zijn....
— Men intenties, Vrouwe Dierickx? herhaalde de droog
haar wilde dwingen alles met nog duidelijker-scherd,i
woorden te zeggen. bie manege tusschen ons getweeën ? 'k En
vatte serieus jen woorden niet.... Die ma nège tusschen ons?
— J' had toch trouwlustige gedachten. Sasmeester? ging de
geprikkelde weduwe voort. Casteels heét mijn toch aso gezeid...
--- Hei Casteels joen da gezeid? vroeg de Sasmeester met
groote verwonderde oogen.
— Meer of é keer.
-- Wat heit-ie joen gezeid ?
— Mo Sasmeester toch, da je gij trouwlustige gedachten
had....
--- En wat hei-j e gij hem dorup gezeid, vrouwe Dierickx ?
-®- Ja mo', ja ono' dat en is de kwestie niet, Sasmeester. Wat
zijn jen intenties ? vroeg de weduwe kregelig, taai aan die
laatste vraag vasthoudend.
— Ha-je gij ook trouwlustige gedachten, vrouwe Dierickx ?
— Mor antwoord é keer up m'n vrage, Sasmeester. Dat en
kan toch azo nie' bluven deuren, die manege. De menschen
zou'n der begunnen up te klappen. 'k En zou joen da' nie
moeten vragen, Sasmeester, mo 'k willen 'n ende stellen an die
manege.... Wa zijn jen intenties? Peins-je van me nog lange
bezig t' houden of go' je me serieus ten huwelike vragen ?
— E' beetje patientie, vrouwe Dierickx, 'k zal der wel 'n
keer tip peizen, — as jen roze van Zeriko bloeit ».... (i)
Hoogelijk te prijze« valt Sabbe's technische bedrevenheid.
Binnen de kleine afmetingen van een novelle werkt hij zoo
zuiver en zeker uit dat het niet stout is van hem ruimer werk
even goed ineengezet, te verwachten. Een enkel minder geluk
factuur meen ik te kunnen aanwijzen : Ter--kigewnd
wij l hij ons met Casteels en de Sasmeester in 't Sashuis
binnenleidt (blz. 12) moet Mietje al te lang alleen blijven buiten
staan : tot blz. 36.
Op de zeer verzorgde karakterteekening durf ik ook een
paar dingen aanmerken: De Sasmeester met zijn guitigen geest
ja, maar ook met zijn doorgoed hart komt, mij dunkt, ongunstig
te voorschijn uit dezen zin : « Het heele geval (met vrouw
Dierickx) kwam hem voor als een interessante proefneming,
waarvan hij als eenvoudi„r toeschouwer de verschillende verschij nselen wilde waarnemen. » -- Voor 't-geval van Vrouwe Dierickx
is van wege den Sasmeester het nagaan van haar handelwijze
tegenover Charlot een onbehendigheid. Chariot immers is een
onnoozelaar en uit haar gedrag jegens hem te besluiten tot haar
autoritaire gezindheid jegens den man is een voelbare latius hos.
De taal is naar wensch in harmonie met de vertelling: een voudig en sappig en kleurig- volksch. Enkel hier en daar
teekende ik een zet aan, die wat boeksch klinkt : het dier was
geenszins verschrikt (6), de jonge blaadjes hoog in lucht klap(1) 6g-7o.
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perden stilruischend als een gulden vlindervlucht (38) en dergelijke
overtolligheden meer.
Uit den boven vermelden aard van 't werkje zijn hier minder
beschrijving-intermezzo's dan in 't vorige. Maar 't zou zonde
zijn niet even te wijzen op den nachtegaalavond, blz. 89 . 't Is
als een prijskarnp onder onze letterkundige kunstenaars om den
nachtegaal te vatten: Guido Gezelle en Csar, Helene Swarth,
Van Eeden, Buysse, Stieuvels, zonder van de ouderen bier te
spreken. Sabbe wilde ook een poging wagen en - prijzen
uitdeelen gaat toch immers niet - 't is weer een prachtige
poging, die nevens al de andere ook haar plaats heeft.
Zoo nemen we nu afscheid van 't boekje; maar zoo dikwijls
als de ((Mei van Vroomheid» zullen we ook dit van zijn schap
terugnemen, 't weer doorbladeren - en op dat schap houden
we een plaatsje leeg voor 't geen deze kunstenaar met een zoo
milde toekomst voor zich, ons nog verder brengen zal. J. P.
ZUID EN NOORD. Eene Bloemlezing uit de beste Zuid- en
Noord-Nederlandsche Schrijvers, door Pater EvARI5T BAUwens. 3e en 4 e deel, 5e omgewerkte uitgave. - Desclée-De
Brouwer en CO, Brugge, 1910, 33o en 498 blz., fr. 2.45 en 2.25Te hunner ure werden deel I en deel II van deze bloemlezing met haren verbazenden opgang hier besproken en in hun
respectievelijk 8en en 5 druk welkom geheeten.
Niet zoo gepast te hunner ure komen de deelen 3 en 4 aan
de recensiebeurt. Die vertraging is niemands schuld tenzij
de mijne. Maar ik heb dan ook gedaan wat men zelden met
bloemlezingen doet : 'k Heb ze uitgelezen.
Compilae blijft compilatie, maar als men staat tegenover
een werk met een zeer vér-dragende pdagogische zending en
daarbij gemaakt met een zorg, bewust van de gansche verantwoordelijkheid dier zending, dan moet de recensent zich ook
geen moeite te groot achten.
Deel III bevat stukken 'uit de i°, 18e, 19e en 20e eeuw. We
beginnen met Coornhert en we besluiten met Eeckels. Het leeuwenaandeel hebben de «hedendaagsche» schrijvers, ingeleid
door M. Emants; daarna, als hoeveelheid, komt de 19e eeuw,
dan de 17e dan de 1 8. De schrijvers, waaruit het meest
werd gebloemleesd, zijn, in dalende orde : Vondel, Gezelle, H.
Swarth, Potgieler, Hooft, Alberdingk Thijm, Bilderdijk, Bredero, Schaepman, Van Eeden, Lateur, Luyken, Beets,Verwey,
Poot, Kloos, Van Langendonck, Revius. Van Schendel, Perk,
Karel Alberdingk Thijm.
Binnen de perken van iedere eeuw zijn de schrijvers chronologisch gerangschikt, de orde die in Holland door de groote
bloemlezing van Leopold en Rijkers met zooveel bijval werd
beproefd. Achteraan worden de stukken naar de leerstoffen
geklasseerd, zooals we dit vroeger van Zuid en Noord gewoon
waren
Om een juisten blik over 't geheel te hebben, moeten we er
natuurlijk ook deel IV bij betrekken
In dit vierde deel vinden we vooreerst een inleidende
«Middelnederlandsche Spraakkunst a. Volgen dan letterkundige
fragmenten uit de Middeleeuwen (Karel ende Elegast, Reinaert
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de Vos, Van Maerlant, Hadewych, het Leven ons Heren,
Ruysbroeck, Beatrijs, Esmoreit, Liederen, Bertken van Utrecht,
Elkerlyc, Anna Bijns, Marnix.
Daarna krijgen we proeven, ook naar tijdsorde, uit ons
tooneel : Hooft, Bredero, Vondel, Asselijn, Langendijk, Rotgans, Van Merken, De Lannoy, Bilderdijk, Van den Bergh,
Douwes Dekker, Schimmel, Van Nouhuys, Rodenbach, Van
Eeden, Heyermans, Verhuist, Dosfel.
Ten slotte een keur uit de Nederlandsche welsprekendheid:
Hooft, Van der Palm, Vander Hoeven, Thorbecke, Groen, Lipman, Broere, Potgieter, Vleeschouwer, Conscience, De Vries,
Douwes Dekker, Vander Hoeven, Kuyper, Verriest, Schaepman, Van Rij swij ck, Ariëns; en als bekronende toegifte « een
beraadslaging over vrij Hooger Onderwijs », het puikste namelij k uit de heuglijke Kamerzittingen van Februari 1904«« over de
Wijziging en aanvulling der wet tot regeling van het Hooper
Onderwijs ». Vander Vlugt aan den eenen kant, Van I dsinga,
Aalberse en Kuyper aan den anderen.
'k Herhaal het : deze omvangrijke bloemlezing is én door
haar keus van stukken én door haar zaakrijke real-notas, én
door haar levensschetsen van de schrijvers, én door haar inleidende beschouwingen bij elk nieuw tijdvak veruit het beste dat
totnogtoe in 't Zuiden of in 't Noorden werd geleverd.
Maar juist omdat het werk zoo op en top degelijk is, ver
alles op de keper beschouwd, en datgene waaraan we bij-dient
minder solieden arbeid misschien niet eens zouden denken,wijl
toch vooral de aandacht wordt gescherpt door dingen die uit
haar aard het alleszins waard zijn, en die zich opdringen door
de zwaarte van haar ernst, komt nu vragen om 't woord.
Laat ons dus maar met klem zeggen wat er, ons dunkens,
te zeggen valt :
Het IIIe deel is voor de fragmenten uit de 17e eeuw te weinig
zelfstandig waar het geldt de keur uit Coornhert, Roemer
Visscher, Spieghel, Hooft (poëzie) : die voorraad heeft wel den
schijn als ware bij uit bloemlezingen gebloernleesd, dus werk uit
tweeder hand. Daarvoor doet echter ruimschoots boete de
prachtige eigen keus uit Vondel, Bredero, Revius en Hooft
(proza). Minder mag mij verderop in dit deel de keuze uit Bil
bevallen : Op de verzekering van Scharten dat het-derijk
bovenste beste poëzie is, wordt « Het Gebed» aangehaald. Huet
heeft bijna gelijk wat de eerste twee strofen betreft, maar verder
is 't gedicht wezenlijk een leelijke daling, en wij worden,
evenzeer als onze aard, « ontnuchterd door zijn glans ». - Hoe
komt het dat een zoo fijn speurder als Pater Bauwens niets
weet te halen uit , De Dieren ), en dat hij dat wonderschoone
slot van c« Afscheid » voorbijloopt? Wat verder « de Krekel»
betreft, is 't aan Pater Bauwens evenzeer als aan Kloos ontsnapt
dat het lieve gedichtje een navolging is van Anacreon ?
In de levensnota over Bilderdijk slaat me met verbazing
dat Potgieter eerbiedig zou spreken over Bilderdijk's kunst :'t Is
integendeel bij Potgieter, dat vele modernen hun onhebbelijke — geringschatting van Bilderdijk hebben geborgd. En
Potgieter's uitlating over Bilderdijk is, me dunkt,voor den goeden,
grooten Zwollenaar, een ongelukkig oogenblik geweest.
Van Lennep's ((Pulver bij de Zeeroovers» zoo smakelijk
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op zichzelf, wordt door de schuld van de bloemlezingen op den
duur een onsmakelijke heropdissching. Waarom in de plaats
niet eventjes eens het tooneeltje tusschen Ferdinand en Henriëtte uit het boek gelicht : zooveel mogen onze collegejongens
toch wel van de wereld vernemen. Mal figuur slaat ook Mevrouw
Bosboom met die onbenullige « Schipbreuk ». Me dunkt dat men
haar en onze studenten een uitstekenden dienst zou bewijzen met
eens flink toe te tasten in « Graaf Pepoli» en in «Majoor Frans ».
Conscience eveneens moet het nogal zuinigjes doen. Pater Van
Meurs' « Gevaarlijke Luchtreis » is ook een gevaarlijke gemeen
geworden — Waar de beide Snieders door politiek --plats
vijandige bloemlezers langs om meer geïgnoreerd worden zou
Pater Bauwens naar onze meening goed doen met aan Renier
zoowel als aan August wat meer plaats in te ruimen. Voor
Renier kan hij te rade gaan in de « Hoogstraatsche schrijvers ».
Voor August is er heel wat te halen ult de « Perels » der nieuwste
uitgave bij Suffer, en uit zijn historische romans, b.v. uit ((Op
den Toren » Buysse, hoezeer er met hem ook op te passen valt,
kan voor onze jongens prettiger dingen afstaan dan we hier
vinden, en nog wel uit datzelfde « Bolleken ». -- Povertjes is de
aanhaling uit Gorters' « Mei »; ook Boutens en Van de Woestijne
moesten ruimer schatplichtig worden gemaakt.
Waar Blok en Fruin zijn opgenomen valt het zeer te
betreuren dat Pierson, Quack en Ritter geen plaats vonden. En
onvergeeflijk schijnt het mij dat Pater De Groot, Van Cooth en
onzen Oorda werden overgeslagen. Als vertellers zullen in een
volgende uitgave, maar dan denkelijk in het 2de deel, Maurits
Sabbe en Doctor Lauwers niet mogen worden voorbijgegaan.
Wat het IV« deel betreft, in de keus uit de Middeleeuwen
is te slaafs gepit uit Van der Valck's overigens zeer
verdienstelijke bloemlezing. Onder de tooneelschrijvers van de
19e eeuw moest Adèle Opzoomer een plaats hebben gevonden,
en ook De Koo. In de rubriek « Welsprekendheid » verdient
De Vries een beter lot dan eeuwig te staan bedelen om waar deering met zijn ál te academische rede over Maerlant. Een
stevig stuk uit zijn monumentale inleiding op 't Groot Neder l.andsch Woordenboek zou wat anders deugd doen Niet ver van
Lipman had ik graag Bohl zien plaatsnemen die, als advocaat
heel wa hooger staat dan als dichter. Bij Van der Palm ware
't misschien wel goed ook iets te geven uit de «Stichtelijke Uren»
van zijn schoonzoon dominee Beets. Waar Potgieter — niet
onredelijk -- een redenaar wordt zou men zeker niet verwonderd
zijn uit Bilderdijk's « Geschiedenis des Vaderlands » eenige
bladzijden prachtig politisch driftvertoon te genieten. Waarom
geeft Pater Bauwens van Frans Van Cauwelaert niet zoowel
een bijdrage als het portret? Of het zin heeft Vleeschouwers'
zeer aardig verbeeldingstukje. toevallig door hemzelf als voor
afgelapt, onder de « welsprekendheid » te rangschikken-dracht
weet ik niet. Misschien is 't om 't leutig idee, onder al die
menschen in deftigen rok en gelegenheidsfeestkleedij, ook eens
een clown te plaatsen? Weeral in de rubriek « Welsprekend heid » missen we hier den toch stellig onmisbaren Pater De
Groot. In de portretjes - lijsten die deze nieuwe uitgave versieren
treffen we tweemaal Joz. Alberdingk Thijm aan : Ware 't niet
goed éen Thijm te vervangen door Pater De Groot?
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Ziedaar, naar mijn beste meenen, enkele aanmerkingen 'k Durf niet in geweten besluiten zonder nog eens te herhalen
dat dit bedenkingen zijn -- misschien soms nog subjectief --tegen een werk, dat om zijn voorbeeldige zorg ieders hooges
waardeering verdient en om den arbeid en de toewijding er aan
besteed, ieders bewondering. Overigens ben ik mij zeer goed
bewust dat het niet anders kan of bij een reusachtige bloem
als deze is kritiek altijd zeer gemakkelijk. Moest tater-lezing
Bauwens mij zeggen : Wilt ge beproeven van de meet af, iets_
beters te maken, 'k zat liever 'k weet niet waar dan te durven
J.
P.
antwoorden : ja.
WILLIAM MORRIS, en zijn invloed op het boek, lezing
gehouden door EMM. DE Bolin het Museum Plantin-Moretus._
Amsterdam. Ipenbuur en Van Seldam, 191o.
't Is het leven van een oorspronkelijk man verteld door eenoorspronkelijk man.
Morris' j eugdj aren waren als dat van den kleinen Johannes.
't Werd een knaap, fantastisch genoeg, maar gaaf-gezond en
krachtig-zedelijk. Op zijn twintig jaar kwam hij naar Oxford
University. Van die wetenschap, dor en goor, wilde hij niets
weten, maar toch zegende hij zijn Oxforder-jaren, want ze
bezorgden hem zijn boezemvriend Ed , and Burne Jones. Van
zijn kinderjaren uit was hij gothieker. Te Oxford kwam de
lezing van John Ruskin hein voorlichten duizendmaal meer dan
al de professors te zamen. Nu wist Morris wat hij allang voelde,
dat er een weg was om onzen tijd van proza en machine weer
met wat middeleeuwsche poëzie te vermooien, en den werkman
weer tot kunstenaar te adelen. Maar ook een zuiverder letter-kundige opvoeding maakte Morris door : Hij las Shakespeare,
Tennyson, de Brownings,- Carlyle en Dante Gabriel Rossetti..
Hij begon dan ook als literator Maar op een vacantiereis door
Vlaanderen zagen de beide vrienden hun toekomst oplichten :
Burne Jones zou schilder, William Morris bouwmeester worden..
De architectuur is dan ook Morris' groote liefde gebleven. Aan
die liefde dankt hij de eenheid in al zijn denken en doen. Door
alle vakken der ambachtskunst is hij gegaan: beurt om beurt is
hij geweest : glasbrander, tapissier, meubelmaker, tapijtwever,
boekdrukker.
William Morris heeft vooreerst ons koude, dwaze woninghuis willen maken tot een kunstgeheel. Theoretisch werkte en
wekte hij . maat practisch ook. Zoo zette hij in '81 een weverij
op, zoo georganiseerd dat elk vond wat hij vinden moet: vreugde
in zijn werk. Hij behandelde zijn werklieden als kameraden, die
gingen en kwamen als ze wilden, goed betaald werden, een aandeel in de winsten hadden; en men moge 't gelooven of niet,
dat ging. Zoo werd de aristocraat Morris een ijverig socialist.
Maar van het partijgehaspel kreeg hij meer dan zijn bekomst.
En om zich te troosten trok hij zich terug op zijn eentje met
zijn liefde voor het boek. Dat bleef nu verder de kunst van zijn
leven. 't Was in 1890. Morris richtte zijn Kelmscott-Press op.
Zijn eerste zorg was voor het papier. Niet langer boterpapier en
slordige vlekinkt. Uit linnen damast deed Morris papier vervaarinkt betrok hij uit Hanm--digenorJ.Batchl&SsDe
nover.
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Dan de letters. Morris teekende drie typen. De eerste was
de Goldeu, lyjbe, naar een model uit de 15e eeuw, waarmee o. a.
de Shelley-uitgave werd gedrukt. De tweede was de Troy type,
zijn gothische letter, waarvan hij zelf het meest hield en waar
mee hij drukte « The Recuyell of the Historyes of Troye ». De
derde was de Chaucer type, waarin de heerlijke Chaucer uitgave
verscheen.
Morris' vinding is nooit zeer ruim geweest; en het werk
naar zijn typografie kost bitter duur. Boeken voor 't volk zullen
't nooit worden. Maar dat hij de vakmannea duchtig heeft
wakker geschud en een Buropeeschen invloed heeft geoefend
ter verfraaiing van 't boek, dat staat vast vooral in Scandinavië
en Holland.
Morris was in alles voor alles een (' professeur d'énergie ».
De groote les van zijn legen is geweest dat arbeid gelukkig
maakt. Als toegift bij dit meesterlijk uitgegeven boekje komen
eenige typografische model-bladzijden.
Emm. De Bom heeft weer iets gegeven zooals weinigen
het in Vlaanderen geven kunnen : zoo verlokkend, zoo fijn en
zoo stevig meteen.
Morris' figuur is op zichzelf heel sympathisch, maar te
onzent heeft bij den man bij uitstek gevonden om hem ons
voor te stellen.
J. P.
-

HANDELSONDERWIJS, door J. W. HOEFMAN Handeisgeschiedenis. - J. Muusses, Purmerend, 3oo blz,
In de serie leerboeken over Handelsonderwijs onder de
redactie van W. Toose, waarover in den loop van 1910 aan de
Warande-lezers recensie werd beloofd, is ook verschenen, zooals toen werd vermeld, een Handelgeschiedenis, of beter een

((Geschiedenis van de ontwikkeling der Middelen van Bestaan ».
Die geschiedenis is totnogtoe in 't Nederlandsch eenig in haar
soort. Wel heeft men die van Différée, maar dat is een speciaal
werk over den Nederlandschen handel, terwijl het werk van
Hoefman een schoolboek is voor den wereldhandel - en een
ideaal schoolboek. Hoefman is leeraar aan de openbare handelsschool te Amsterdam, een leeraar die met den slenter durft
breken. Daarvan geeft hij ruimschoots blijk in dit zijn werk. Hij
verwittigt ons trouwens bij voorbaat in zijn «voorbericht))
« De leerlingen (der Handelsscholen) hebben in 't bijzonder
belang bij de handeisgeschiedenis der 18e en 19e eeuw, want
die tijd vooral is het ((verleden », waaruit het ((heden)) is gegroeid.
» De schrijvers van de meeste buitenlandsche leerboeken
schijnen dit standpunt nog niet in te nemen, maar behandelen
de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwen en den Nieuwen Tijd,
vooral de beide eerste peiioden, veel te uitgebreid.
» Met dit systeem is bij het bewerken van de stof voor deze
Handelsgeschiedenis geheel gebroken, van de Oudheid en de
Middeleeuwen werd slechts zooveel genomen, als noodig was,
om een geheel te vormen terwijl aan den Nieuwen en den
Nieuwsten Tijd de grootste ruimte werd toegekend.»
Dit stelsel geeft aan het boek een groot practisch belang
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niet alleen, maar ook een frischheid van stof, die men in de
buitenlandsche handboeken te vergeefsch tracht te vinden. Ook
de indeeling van het werk is uitstekend uit het oogpunt van
duidelijkheid en ordelijke rangschikking. Daarbij komt nog de
zorg aan den vorm besteed. Geen enkele dorre bladzijde. 't Boek
is niet enkel degelijk studiewerk, maar aangename lezing.
Enkel wat België en Italië betreft is de schrijver wat al te
zuinig met zijn bladzijden geweest. Het kleine België, is als nijverheidsland, een grootmacht. En Italië in de laatste j aren, streeft
ook met buitengewone wilskracht naar voor. Die beide landen
moesten wezenlijk met meer dan drie bladzijden worden
bedacht.
De heele Handelsgeschiedenis wordt verdeeld in vier tijdvakken: Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Nieuwste. De
Oudheid wordt onderverdeeld in Oud-Oostersche, GriekschKarthaagsche en Romeinsche periode. =- De Middeleeuwen in
Byzantijnsch-Islamietische, Italiaansche en Hanze-periode —
De Nieuwe Tijd in Portugeesch-Spaansche en NederlandschEngelsche periode; de Nieuwste Tijd kan geheeten worden de
Engelsch-Amerikaansche periode. Het verloop der beweging
van protectionisme en vrijhandel is met voorbeeldige duidelijkheid geschetst. Niet enkel de feiten, maar ook, als men het zoo
noemen mag, de wijsgeerige handelsbegrippen, zijn goed in
't oog gehouden.
A. B.

DIE GEMISCHTEN UND REINEN HYPOTHEKENBANKEN IN DEUTSCHLAND, von Dr. HANNS FRANKENBERG.
— Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf.
zgzo, 2.8o Mark, iio blz.

Er bestaat in Duitschland eene wet van 1899 over de hypothekenbanken, en volgens die wet zijn er reine hypothekenbanken en ook gemengde; reine, dit wil zeggen zulkdanige banken
die niets doen dan hypotheekverrichtingen gemengde zijn banken
voor dewelke hypotheekverrichtingen maar een deel uitmaken
van het werkgebied; zij houden zich ook bezig met het diskonteeren der wissels en de andere gewone bankoperaties. Sedert
de wet van 1899 kunnen nog alleen reine hypothekenbanken tot
stand komen, maar de gemengde, die bestonden, heeft men laten
bestaan. Deze zijn voornamelijk belangrijk to Beieren. Het
grootste deel van dit boek bestaat uit statistische - opgaven
betrekkelijk de Duitsche hypothekenbanken, reine en gemengde,
voor de jaren igoo tot 19o8.
Er bestaan in Duitschland vele instellingen die aan grond
doen. En eerst en vooral de bekende « Landschaften 3)-kredit
of onderlinge maatschappijen van grondeigenaars die geld zoo
goedkoop mogelijk willen verkrijgen om het zonder winst
beschikbaar te stellen voor hunne leden; maar daartegenover
hebt gij de hypothekenbanken, inrichtingen van kapitalisten,
die de hypotheekverrichtingen aanzien als eene gewone bank
handeling, om daarmee geld te verdienen; 't belang hiervan mag
niet onderschat worden, want in Duitschland alleen hebben de
;

hypothekenbanken nu meer dan 9 milliard Mark uitgeleend.

Alwie belang stelt in hypotheekkrediet zal gaarne van dit
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boek kennis nemen: hier worden voornamelijk, zooals de titel
het aangeeft, de reine en gemengde hypothekenbanken vergeleken. De schrijver van dit boek onderzoekt, wat van de twee
stelsels de voorkeur verdient en voor de houders van pandbrieven en voor den grondeigendom en voor de aandeelhouders,
Van weerskanten is er voor en tegen. De grootste waarde van
het werk ligt in de meegedeelde cijfers.
E. VI.
TIJDREKENKUNDIG OVERZICHT VAN DE ALGE
GESCHIEDENIS, MET AANTEEKENINGEN,-MEN
door J. DE JONG.
P. Noordhoff, Groningen, 8o blz. fl. o.6o.
-

Voorzeker een der nuttigste geschiedenis-handboekjes die
ooit van de pers kwamen.
De voornaamste gebeurtenissen, die onze wereld sinds haar
ontstaan hebben beroerd in haar gang, vinden hier chronologisch haar plaats. Uit het geheel spreekt duidelijk de christelijke opvatting van den schrijver, die, ofschoon een protestant,
met de best mogelijke objectiviteit spreekt over de Kerk van
Rome.
De Oude Geschiedenis is onderverdeeld in : eerste tijdvak
van de Schepping der wereld tot Cyrus (±4000-538 v. Chr);
iweedc tijdvak: Cyrus tot Alexander den Grooten (558-323 v. Chr.);
derde tijdvak: van den dood van Alexander den Grooten tot de
alleenheerschappij van Augustus (323-3o v. Chr.) vierde tijdvak:
van de heerschappij van Augustus tot den ondergang van het
Westersch-Romeinsche Rijk (3o v. Chr. tot 476 na Chr.)
De Middelgeschiedenis is onderverdeeld in : eerste iijdvak
van de regeering van Koning Clovis tot het koningschap van
Pepijn den Korten (48 -752); tweede tijdvak : van Karel den
Grooten tot het begin der Kruistochten (708-1096); derde tijdvak:
;

van het begin tot het einde der Kruistochten (1096-1291); vierde

tijdvak : van de stichting van het Turksche Rijk tot de verovering
van Granada (1300-1492).
De Nieuwe Geschiedenis is onderverdeeld: eerste tijdvak: van
de ontdekking van Amerika tot den vrede van Munster (14921648): tweede tijdvak: van den vrede van Munster tot de Fransche
Omwenteling (1648-1780); derde tijdvak : van de groote Staatsomwenteling tot den val van Napoleon (1789-1815); vierde tijdvak:
van den val van Napoleon tot de Februari-revolutie in Frankrijk (1815-1848); vijfde tijdvak: van de Februari-omwenteling tot
heden (1848-1911).
Uit de enkele aanhaling blijkt genoeg dat de stadia nu en
dan nogal willekeurig zijn gekozen. Waarom b.v. heeft een
geloovig protestant er iets tegen op een tijdvak te sluiten of te
beginnen met Christus' geboorte? Hier en daar is er ook een
beetje slordigheid in 't spel. Er is geen bladwijzer. De indeeling: eerste tijdvak, is bij de Middeleeuwen vergeten; 't zelfde
met het vierde tijdvak, dat nu voortloopt onder het derde, waar
van het sluitjaar 1291 nochtans door den schrijver is opgegeven.
Zorgvuldig nazien der proeven bij een 2 uitgave dringt zich
dus op.
Welkom ook zullen voor velen de tabellen zijn achteraan
het werk: Oorlogen der Roineinen tusschen de koninklijke en
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de keizerlijke Regeering; voornaamste vorsten die gelijktijdig
met Lodewijk XIV regeerden; de Spaansche erfopvolgingsoorlog ; de Keizer van Duitschland, een afstammeling van
Willem den Ouden; George V van England, een afstammeling
van Willem den Ouden; het huis van Oranje-Nassau, het huis
van Augustus; de Karoling ers ; de Welfen en de Hohenstaufen;
het huis Stuart en het huis Hannover; de huizen Lancaster,
York en Tudor; het huis van Valois; de Bourbons; het huis
Hohenzollern.

BEKNOPT OVERZICHT DER GRIEKSCHE MYTHOLOGIE, door Dr. J. G. VAN VEEN, 5e d., J. B. Wolters, Groningen
5o blz., fl. o,6o.
Dit boekje, dat zich mag verheugen in een bijval zoo groot
als zijn verdienste, werd samengesteld naar het Duitsch van
Dr. S. Herrlich. Na de verklaring dat de Grieksche godsdienst
een natuurdienst was die overging in een volledig stel goden, en
na te hebben verteld hoe uit Chaos Gaia en Uranus te voorschijn
kwamen, en hoe dan verder Zeus over de Titanen zegepraalde,
brengt de auteur ons in kennis met de goden des hemels, de
godheden van lageren rang de godheden der zee en der wateren,
de godheden der aarde en der onderwereld, en ten slotte de
heldensagen. Zoo trekken ons oog voorbij : Zeus, Hera, Pallas,
Athene, Hephaistos, Phoibos, Apollon, Artemi, Ares, Aphrodite, Hermes, Hestia, Poseeidon, Dionysos, Demeter, Pluto,
enz.. In de Heldensagen wordt ons verteld van Herakles,
Theseus, Oidipus, den krijgstocht der Zeven tegen Thebe, den
tocht der Argonauten, den Troj aanschen oorlog, de omzwervingen van Odysseus, de lotgevallen van hetgeslacht van Pelops.
Wij zijn zoo sterk niet als onze Renaissance- vaderen op
't stuk der mythologie. Wij achten het ook niet noodig zoo sterk
te worden. Maar willen we het vage dat in onze hoofden hangt
omzetten in heldere begrippen dan is dit boekje onmisbaar.

ELEMENTS D'ORTHOPHONIE, par A. HERLIN. Nouvelle
edition. 179 p., fr. 2.3o. -- Castaigne, Bruxelles, rgzo.
Dit werk wendt zich tot alwie zich bezighoudt met de
opvoeding der kinderen, en terecht. Want dit vak is bij ons zeer
verwaarloosd geworden. Nederland is ons in dit opzicht voor;
de werken, die dit onderwerp behandelen, zijn reeds talrijk.
Wij vermelden slechts Oostneus, Branco van Dantzig, Veldkam , e. a. In ons land echter hebben deze gedachten veel veld
gewonnen in de laatste jaren, en hun uiting gevonden in enkele
werken, tijdschriften en voordrachten.
Het ontwikkelen van het spraakvermogen bij de kinderen
vergt veel zorg, veel geduld en veel kennis. Als nu een kind
een of ander spraakgebrek heeft, wordt het gewoonlijk een
voorwerp van spot voor zijne makkers. en voor het overige doet
men dikwijls niets om het te verbeteren. Bezat de leeraar de
voldoende kennis van de spraakorganen en van hunne werking
bij het voortbrengen der klanken, dan zou hij aanstonds weten
welke de oorzaak, is en de middelen om het te genezen zijn
voor 't grijpen. Dit werk heeft natuurlijk ook voor doel de
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zuivere uitspraak der klanken aan te leeren met het oog op het
Fransch en geeft goede aanduidingen over de fouten die de
leerlingen begaan, zoowel Walen als Vlamingen. In eene reeks
kapittels worden besproken de spraakorganen, de fouten bij het
voortbrengen van klinkers en medeklinkers, de spraak- en de
stemgebreken. Om dit alles duidelijker te maken, heeft de
schrijver een zeker aantal welgeslaagde beelden afgedrukt, die
de articulatie der verschillende klanken voorstellen. Het is
natuurlijk niet mogelijk hier in bijzonderheden te treden, en
daarom raden wij de leeraars aan dit uiterst practisch boek
aandachtig te lezen, want daar is veel uit te leeren voor hun
onderwijs.
J. K.

OPLEIDING TOT DE GODSVRUCHT, door J. M. LEYTENS,
redemptorist, 924 blz., op prachtpapier, 6e tot 15e duizendtal,
linnen band, gouden snee fr . 2.50, half-chagrin fr. 4.2o.

Dit zal op dit oogenblik wel, naar inhoud en vorm, het
beste Vlaamsch kerkboek wezen. 't Is een keurige verzameling
van al de geestelijke oefeningen die ons de Kerk voorstelt, in
de vereering van God, van de h. Maagd en van de Heiligen.
't Is een goede gids bij de vervulling der godvruchtige plichten
van een Christen en bij de velerhande noodwendigheden die de
ziel in de verschillende toestanden des levens kan gevoelen.
Meest al die gebeden zijn met afiaten verrijkt, en zijn
getrokken uit de gezaghebbende verzameling van gebeden,
Raccolta genaamd, die te Rome in i8g8 is uitgegeven. De Nederlandsche vertaling werd door den bisschop van Brugge
(C getrouw» verklaard. Dat wil niet zeggen dat de vertaling
niets meer te wenschen zou overlaten. Uit een taalkundig oogpunt kan de vertaler nog heel wat leeren uit Hollandsche
kerkboeken, b.v. uit het Gulden Wierookvat. Fijnere taalscha
keeringen blijven achter. Zoo staat er b.v. in de inleiding: Het
groote nut daarvan is blijkbaar. Blijkbaar kan nooit gezegde zijn:
't moet wezen : klaarblijkend.
Behalve een rijke schakeering van gebeden bevat het boek
ook de begrippen over de verschillende onderdeelen van den
katholieken eeredienst, lessen in de liturgie, waarop thans met
reden door onze kerkelijke Overheid zooveel gewicht wordt
gelegd.
De meeste uitleggingen, zoowel als vele gebeden zijn genomen uit de werken van den H. Aiphonsus.
TOM TIT, Natuurkunde in de Huiskamer, 1e serie, ioo nieuwe
proeven. Uit het Fransch, 5e dr., goedkoope uitgave. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, igo blz., fr. i.go.
Tom Tit heeft in tallooze Fransche huishoudens veel
plezier gebracht onder klein en groot. En dat van Aiphen's
leuze C( mijn leeren is Spelen » niet altijd een ijdel woord is
bewijst ook de bijval der Nederlandsche bewerking. 't Is inder
daad « de Natuurkunde in de huiskamer ». Eigenaardige, soms
verbijsterende, toeren worden op Tom Tit's voorbeeld gedaan,
zonder dat men zich om 't even welk speciaal toestel moet
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aanschaffen. In 't huiselijk natuurkundig kabinet zijn enkel van
noode: kur ken, lucifers, vorken, lepels, borden, messen, naalden, tassen, glazen, fiesschen, kaarsjes, water. en nu en dan
een eitje. En daarmee kan men tooveren : allerhande wonderen
uithalen, en de gerekte winteravonden doen v,Toorbijvliegen in
gezellige pret.... als men Tom Tits' eenvoudige lesjes weet te
snappen, t geen, met zooveel duidelijke platen van een leien
dakje loopt. A. B

ALLERLEI
In 't voorgaand « Allerlei » werd een schets van den jongsten
Nobelbekroonden literator, den ouden Paul Heyse, beloofd.
Hier is ze : een vertaling van 't geen Ant. Schönbach in zijn
Lesen und Bildung over hem weet te zeggen :
Paul Heyse is het grootste vormelijk talent, dat wij thans
bezitten. Hij waagt zich aan bijna alle dichterlijke genres. Men
denkt wel allereerst bij zijn naam aan de novellen, den stevigen
grondslag van zijn aanzien. Deze stukken zijn in hoofdzaak
psychologisch werk. In den aanvang zijner loopbaan vertelde
Heyse enkele geschiedenisjes om wille van de geschiedenis
zelf, zoowat alfresco, en, nu laatst, daar hij bij oud-Fransche en
Italiaansche novellisten zijn techniek wonderlijk heeft verfijnd,
keert hij soms tot dit genre terug. Uit novellen zet hij ook zijn
romans ineen : deze hebben geen sterke, geen doelvaste geleiding hoe zorgvuldig ook de voorstudiën mogen zijn. Heyse's
vertellingen omspannen het heele gevoelsleven der moderne
wereld in haar verschillende lagen; met voorliefde toeft hij in den
hoogeren middenstand. Het is zijn lust de conflicten te leggen
in vrouwenzielen; haar ingewikkeld leven heeft hij doorfijn
leeren kennen, niemand wellicht ging ooit verder dan hij
in de keurigheid der schildering, in 't gebruik aller kunstmiddelen, in den volmaakten versbouw, in de taal. Als ik beken
dat het mij des ondanks in gezelschap van Heyse's vertellingen
zelden goed is te moede, dan weet ik wel dat ik bij vele mijner
lezers een waagstuk bega, maar ik kan niet anders. De lucht,
die in deze vertellingen haar zachte, lauwe golvingen stuwt, is
te zwoel, te drukkend voor mij. Al te zeer geeft de oogenblikkelijke zwakheid der menschen den doorslag voor de beslissing
van hun lot; meer zouden wij moeten hooren van den altijd
ontzag en eerbiedwekkenden storm der hooge driftgevoelens. De
helden worden gedragen door stemmingen; zij hebben geen
vasten, doortastenden wil, hun levensondervinding dringt niet
samen in leidende grondstellingen, met een woord, ze zijn mij
dikwijls te onmannelijk. Ik geef gaarne toe dat Heyse in veel
gevallen dichterbij de kunstig-opgevatte werkelijkheid zal staan
dan ik met mijn grieven, en voor alles beken ik dat dit niets afdoet van Heyse's kunstenaarschap. Nu, Heyse is toch ook de
dichter van den ((letzten Kentaur », 't geen voor mij nog heden
zijn meesterstuk blijft. Zelfs in het drama, dat niet zoozeer beantwoordt aan zijn aard en aan de ontwikkeling van zijn gaven,
heeft Paul Heyse veel goeds geleverd, zooals daareven de
((Weltuntergang », een stuk, dat ruim en machtig aanvangt,
maar dan, wijl Paul Heyse hier zooals meest altijd zijn dramatische troeven niet samenhoudt, dunnetjes en zwakjes uitloopt.
Heyse is de meest moderne onder de levende meesters. » ( i)
(i) SCHÖNnACH,

Lesen und Bildung, 7 0 druk, 1905, blz.

162 -164.
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Heyse is nu 8o jaar. Tot zijn beste novellen behooren « Im
Grofenschlosz », ((das Bild der Mutter », «Das Glück von
Rotenbur ; ». Onder zijn, soms erg anti- christelijke romans, is
« Ueber allen Gipfeln» een der beste en de gematigste. Onder
zijn drama's hadden het meest bijval « Hans Lange » en ((Die
Belagerung von Kolberg ».

Over den onlangs overleden Hollandschen schilder Willen
Mans, vinden we in Alb. Plasschaert's « XIXe-Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst)) :
« Willem Maris is de meest oorspronkelijke der Marissen.
Is hij de belangrijkste ?
Het geestelijk element is in hem kleiner dan in de beide
anderen. In Matthijs, die een invloed op hem had (zie de kalveren bij Mesdag, de vorm der boompjes) is de juiste wijze van
schilderen wel wat te loor gegaan door den al-doordringenden
zwaren weemoed, maar tevens heeft die weemoed, die zucht
om dat wat verloren is, rijk te bekleeden met de schoonheid,
een geestelijke innigheid verwekt die den immer-noodigen
toover bezit, om het werk diepte te geven, die lang en lang
bezienswaard is. Jacob Maris is niet te denken zonder Vermeer
in de laatste periode, de stadsgezichten. Alleen de Jagers en
Zandschippers van Jacob staan meer buiten deze sfeer. Deze
zijn nog onderschat. Ze zijn vrijer gebleven dan het stadsgezicht van de zucht om een kunsthandelaar en een publiek te
believen. Ze zijn dikwijls (niet altijd) flonkender. — Ze zijn soms
vat verwant met de laatste werken van Willem. Het werk van
Jacob Maris overtreft dat van Willem omdat het harmonischer
is, apollonischer, geen pansfluit speelt ooit er schril door heen.
Het werk van Willem Maxis is in den laatsten tijd even dikwijls
de van zon vervulde lucht met de dunne witte wolk tegen 't
blauw, als vroeger het was fij Ii geval bij, grijs weer. Het werk
van Willem Maris won in de laatste jaren in uitbundigheid . De
hevigheid is grouter. Het won in breedte. Het won, in schijnbre
weidschheid. Maar het schijnt dat de Marissen altijd iets moeten
doen dat voor een gedeelte naar hun' aard niet is.
De vorm ging te veel te loor bij Matthijs. Het spel der
grijzen, de gezichten achter die grijsheden vermoed (is er niet
een Gioconda- invloed in deze monden en oogen, monden die
aadmen, oogen die begeeren ?) Het is met meer breedheid, maar
soms te los dat wat hij klaarder in de meisjesfiguur in de keuken
gaf, of in een kind, (schoonheid van Da Vinci en Velasquez.)
In Jacob Maris ging een figuurschilder ons te looi . Hij zou
niet een portretschilder geworden zijn zooals ik mij dien denk,
een felle psycholoog, die zijn fel inzicht met den ruimen plooi
der schoonheid omgeeft, maar hij zou een behagen kunnen gehad
hebben in Menschen zooals sommigen uit de Renaissance dat
bezaten : om het schoone vleesch, om het wijd open oog, om
het rijke kleed, om den breeden val der plooien in statieuze
-

dracht.

In Willem Maris vind ik ook een andren. In Millem Maris
van tegenwoordig schuilt voor mij een Willem, van vroeger tijd,
die mij meer de gansche persoonlijkheid lijkt. Ik weet dat hij
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nu meer fonkelt, dat er meer licht vlaagt door heemlen van
feller effect, dat een koehuid zat gezoden lijkt, in een barscher
licht - maar ik kan om deze schilderijen die fijne, grijze, teedere

werkjes niet vergeten, van een fijn gegeven wilg, grijs water,
en eenden, en een lucht die eenvoudig, zuiver, wijkt. Er is in
die werken een gaafheid, die de laatsten niet hebben. Van den
eenen kant naar den andren zijn ze bij voortduring levend. Er

is geen gat in. Er zijn geen open plekken in waar de schilderende hand niet meer gesteund wordt, gedrongen, door een
immer wellend gevoel. Ze zijn volledig. In de laatre is dit niet
altijd zoo. Er wordt daarin boven th kracht wel eens geleefd.
Er zijn daar zeker ongeordendheden sonis in, èn in de kleur, en
in het geheel die de andre niet hebben.
Willem Mans heeft zich zooals de andren naar de expressie
van de objectieve lichttoestanden gewend - soms te veel. Hij
is het in die periode toen hij den te gedegen vorm even levender
maakte door meer lichtspel. a

**
Nadere inlichtingen over den Hollandschen Nobel-bekroonde
Van der Waals en zijn wetenschappelijke werkzaamheid gaf in
((de Amsterdammer» H. Kainerlingh-Onnes. Daaruit mogen
onze lezers 't volgende vernemen:
»De meening, dat vloeistoffen en gassen in wezen verschilden, was door verschillende proefnemingen in de eerste helft
der vorige eeuw reeds verzwakt. Het was gebleken, dat de
gassen wanneer de druk zeer hoog wordt opgevoerd, zich tegen
verdere samendrukking als gewone vloeistoffen gaan verzetten.
Men wist ook, dat bij het steeds hooger verhitten van een ge-sloten buis, die voor een deel met vloeistof en verder met haar
damp gevuld is, een toestand bereikt kan worden, waarbij
vloeistof en damp niet meer te onderscheiden zijn Later had

Andrews dezen toestand den kritischen genoemd.
Dit alles, en meer, wachtte om zijne groote beteekenis te
krijgen, op de ontdekking, die Van de Waals in zijn proefschrift over de continuIteit van den gasvorinigen en vloeibaren.
agregaatstoestand mededeelde. Hij had bijzondere studie gemaakt van de aantrekkende krachten, die de onmiddellijk bij
elkaar gelegen inoleculen eener vloeistof op elkaar uitoefenen;
van de capillaire krachten, die eene aan zichzelf overgelaten
viocistofmassa den bolvorm doen aannemen, die aan vloeistofvliezen de neiging geven tot het kleinste oppervlak in te krimpen, en die ook bij de opstij ging van de vloeistof in haarbuisjes
eene rol spelen; en van de krachten der cohaesie, welke er zich
tegen verzetten, dat de vloeistofdeeltjes van de vloeistof losgerukt worden, om in damp over te gaan. Hij had anderzijds zich
verdiept in de voorstellingen, volgens welke een gas uit heen
en weer vliegende, onderling en tegen de wanden van het vat,
waarbinnen het gas is opgesloten, botsende moleculen bestaat,
en de druk, die men op de wanden moet uitoefenen, noodig is
om deze moleculen, niettegenstaande hunne hevige beweging,
erbinnen opgesloten te houden Daarbij had hij zich rekenschap
gegeven van de aantrekking, die ook de gasmoleculen onderling
blijkbaar op elkaar uitoefenen, daar, zooals Regnault gevonden
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had, bijna alle gassen bij niet al te sterke samenpersing meer
samendrukbaar zijn, dan zou overeenkomen met de eenvoudige
gaswetten. Voor de werking van die aantrekking, welke de taak
van den op het gas uitgeoefenden druk (n.l. om de door de
warmte in hevige be\tveging gehouden moleculen binnen de hun
aangewezen ruimte samen te dringen), voor een deel overneemt,
en dien druk dus als een moleculaire druk te hulp komt, vond
hij, dat zij met het vierkant van de dichtheid evenredig mocht
worden gesteld
Toen ontdekte hij, dat de werkingen der capillariteit, der
cohaesie en van den moleculairen druk alle beschouwd mogen
worden als de uitingen van identieke krachten door identieke
moleculen, zoowel in den gas- als in den vloeistoftoestand uitgeoefend, en dat de cohaesiedruk hetzelfde is als de moleculaire
druk. Wegens zijne evenredigheid met het vierkant van de
dichtheid is deze druk zeer klein, in vergelijking met den van
buiten uitgeoefenden druk, in den ijlen gastoestand, en zeer
groot, waar hij de moleculen, zonder belangrijke hulp van den
van buiten uitgeoefenden druk, tot eene dichte vloeistof opeengepakt houdt. Zeer nauw hangt met deze voorstelling samen,
dat binnen de stof de krachten, die van alle zijden op een
molecuul gelijkelijk worden uitgeoefend, elkaar in evenwicht
houden, zoodat alleen op de werking van den moleculairen
druk aan het oppervlak gelet behoeft te worden. Verder dat
de moleculen in de vloeistof met dezelfde snelheid bewegen als
in een gas van dezelfde temperatuur. En ook is zij onafscheidelijk verbonden met de voorstelling, dat de moleculen uitgebreidheid hebben en zeer weinig samendrukbaar, Van der
Waals stelde zelfs volkomen hard, zijn. Wanneer zij tot een
dichte vloeistof zijn opeengedrongen, zal derhalve een verder
samendringen, eene samendrukking van de vloeistof dus, van
eenig belang alleen met drukkingen van eene dergelijke grootte
als de cohaesiedruk dan heeft aangenomen, d. w. z. zeer groote
drukkingen, te bereiken zijn. Eindelijk zal, volgens deze
onderstelling, het volume der moleculen zelf, als een stapel
kogels opeengepakt, aan de samenpersing een grens stellen,
die ook bij de grootste drukking niet overschreden kan worden.
Het zijn deze voorstellingen, welke Van der Waals ten
grondslag legde aan de afleiding van eene formule, die het
,gedrag van eene stof als gas en als vloeistof bij elke temperatuur en druk bepaalt. Deze formule wordt de toestandsvergelijking van Van der Waals genoemd. Zij deed hem niet alleen
vat men over de continuïteit van de vloeistof en den gastoestand wist onafhankelijk van zijne voorgangers vinden, doch,
wat meer zegt, uit het wezen van de stof verklaren.
Het was hem gelukt het beeld van den vloeibaren toestand
als geheel te aanschouwen en in zijne formule weer te geven.
Ook aarzelde Van der Waals niet op grond van de met
zijne theorie verworven kennis omtrent de grootte en de aa.ntrekking der moleculen stoute voorspellingen te doen. Zóó, dat
de lucht slechts tot — i 5o > C. afgekoeld behoefde te worden
om onder hare kritische temperatuur te komen en dus in vloeistof over te kunnen gaan. Wij weten nu, dat ook deze voorspel
-ling
hoofdzaak juist was.
Zeer merkwaardig is het dat de eenvoudige voorstelllingen
-

-

,
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van Van der Waals de natuur in groote trekken zoo getrouw
-afbeelden als het geval is gebleken, en dat de toestandsvergelijking zooals wij zullen zien de kiem voor een nieuwe groote
ontdekking in zich sloot.
Men behoeft slechts de dichtheid van eene stof te deelen
door de dichtheid, die zij in den kritischen toestand aanneemt,
de temperatuur, waarop zij zich bevindt (op de absolute schaal
gemeten) evenzoo te deelen door de kritische temperatuur, den
druk eindelijk door den kritischen druk en de verkregen verhoudingsgetallen, die men de, gereduceerde dichtheid, de gereduceerde druk en de gereduceerde temperatuur noemt, in de
toestandsvergelijking in te voeren, waardoor zij tot de gereduceerde toestandsvergelijking wordt, om onmiddelijk in te zien,
dat de laatste voor alle stoffen dezelfde is. Toen was de wet der
overeenstemmende toestanden ontdekt. Deze wet leert de
onder de toestandsvergelijking vallende eigenschappen van alle
stoffen --- wanneer wij hier afzien van de niet normale
uit die
van eene enkele met behulp van bepaalde verhoudingsgetallen
afleiden. De koenheid van deze gedachte is zoo groot, dat het,
gelijk Nernst zegt, moeilijk is er zich ten volle rekenschap van
te geven. En wat daarbij wonderlijk merkwaardig is, de nieuwe
wet sluit zich veel nauwer bij de natuur aan, dan de toestands verg eli jking, uit welke zij werd afgeleid.
Rekening houdend met de kleine afwijkingen, zijn volgens
deze wet, zooals Van der Waals het uitdrukt, alle stoffen van
hetzelfde geslacht.
Zij verschillen alleen op dezelfde wijze als de individuën
van een zelfde geslacht van elkander verschillen. Er zijn stoffen,
die wij. als wij de temperatuur als maatstaf nemen, met reuzen,
andere die wij met dwergen moeten vergelijken, zeide Van der
Waals in 1904. Waterstof, zoo vervolgde hij, is dan bijzonder
klein en helium zoo klein, dat het nog niet is gemeten kunnen
worden. In I9o8 zag hij ook dit laatste meten Het bleek tot
hetzelfde geslacht als de andere stoffen te behooren en Van der
Waals kon met voldoening zeggen dat ook het helium een wel
-geschapn
gedaante heeft.
Nu alle stoffen door de wet der overeenstemmende toestanden als 't ware tot copiën op verschillende schaal van een
zelfde model waren teruggebracht, was het begrijplijk, dat het
verlangen zijne toestandsvergelijking met dit model of gemeenschappelij k beeld beter in overeenstemming te brengen Van
der Waals met nieuwe kracht aangreep. In allerlei richtingen
werkte hij verder. Al dadelijk had hij zich afgevraagd, hoe de
toestandsvergelijking gewijzigd zou worden, wanneer enkele
moleculen tot dubbel moleculen samenvielen, zoodat de stof
een mengsel van verschillende soorten van moleculen zou zijn,
een mengsel dus als 't ware van twee stoften, de eene bestaande
uit enkelvoudige moleculen, de andere uit dubbele.
Ook de mengsels moesten dus in het onderzoek worden
opgenomen, en voorstellingen omtrent de werking van verschillende soorten van moleculen op elkander werden noodig.
Tot de beschouwing van de mengsels in 't algemeen werd
Van der Waals ook reeds gedrongen omdat de mengsels van
gassen en vloeistoffen weder tot de gassen en vloeistoffen behooren. Het beeld van den vloeibaren toestand zoude, als de
--

-
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mengsels er niet in opgenomen werden, en het denkbeeld der
continuïteit niet ook bij hen werd doorgevoerd, onvolledig gebleven zijn. Hier viel eene verscheidenheid van verschijnselen.
vooral ook wat betreft liet evenwicht van gasmengsels met
vloeistofmengsels en van vloeistoffen met vloeistoffen, te orde
nen en te verklaren, nog vele malen grooter dan die, welke
onder de toestandsvergelijking en de wet der overeenstemmende
toestanden werd vereenigd. Die onafzienbare verscheidenheid
te hebben samengevat, is de beteekenis van Van der Waals
derde groote werk, de theorie der mengsels
In plaats van de toestandsvergelijking komen bij de meng
stoffen de naar Van der Waals genoemde psi---selvantw
vlakken met behulp waarvan men ook de evenwichts-verschijnselen op grond van door Gribbs aangegeven beginselen kan
nagaan. Het is bekend, dat Van der Waals zijn werk steeds als
cc niet af beschouwt en zeer moeilijk over te halen is om iets
ei van te publiceeren. Maar ook, dat hij steeds zwicht voor het
argument, dat ontwikkeling van zijne beschouwingen noodig is
om aan het experiment den weg te wijzen. Welnu op het gebied
der mengels is het wisselend uitlokken van proefnemingen door
theoretische beschouwingen en van theoretische beschouwingen
door proefnemingen bij uitstek vruchtbaar ' geweest, zoodat
daardoor een aantrekkelijk en belangrijk hoofdstuk — ik
behoef, naast het werk van Van der Waals, slechts de meesterlijke onderzoekingen van Ktzenen te noemen -- aan de natuurkunde is toegevoegd.
Nog in de laatste jaren heeft Van der Waals dit verrijkt
-

met een geheele reeks verhandelingen, waarin het verloop van,

op bijzondere wijze op het psi-vlak ,getrokken lijnen werd..
nagegaan. In 't bijzonder werd daarbij licht geworpen op het
verband van de al of niet mengbaarheid van vloeistoffen met
den aard der werking van verschillende moleculen op elkaar.
Met Van der Waals werk over de mengsels hangt ten
nauwste samen zijn invloed op de ontwikkeling der physische
chemie. De diepzinnige verhandelingen van Gibbs zijn vooral
door zijn toedoen tot hun recht gekomen. Vele jaren voor de_
theorie der mengels, had hij ze in zijn kring bekend gemaakt.
Hij leerde den door Gibbs gegeven phasenregel in de chemie
toepassen door voor het eerst een scheikundig vraagstuk er
mede op te lossen. Op grond toch van dien regel wist hij met
zekerheid te zeggen, dat er bij de proeven van Bakhuis Roozeboom over het broom-waterstof-hydraat behalve de stoffen, die:
men aanwezig achtte, nog een andere van andere samenstelling
moest optreden. Voor Bakhuis Roozeboom was dit, zooals Van
Pemmelen zegt, eene open baring. Van dit oogenblik zag hij
het onafzienbaar veld van chemische vragen voor zich, die hij
in zijne phaseleer heeft leeren behandelen
Doch ik moet terugkeeren tot het doorgronden van het
wezen van den vloeistoftoestand, het natuurkundige vraag stuk
waarop ten slotte al het werk van Van der Waals gericht
blijkt
Trouwens wij hadden ons niet ver hiervan verwijderd,
want bij de terloops genoemde niet normale stoffen schijnt
vereeniging van twee moleculen tot één enkel voor te komen
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en deze binding of associatie wordt waarschijnlijk door de
wetten van het chemisch evenwicht beheèrscht. Van der Waals
is steeds op onoverwinnelijke moeilijkheden gestuit bij het
uitwerken van de onderstelling, dat eene dergelijke vereeniging
van twee moleculen tot één ook de veischillen tusschen zijne
toestandsvergelijking en het gemeenschappelijk beeld der nor
male stoffen, zou kunnen verklaren. En dat eene vereeniging
tot andere groepen dan zulke van twee met voorbijgaan van
de eenvoudigste zou plaats vinden, lag geheel buiten den
gezichtskring.
Ret onophoudelijk mislukken van wat op de onderstelling
van vereeniging tot twee berustte, heeft er zeker toe bijgedragen, dat Van der Waals de voorstellingen, welke tot de
toestandsvergelijking geleid hadden en ook de geheele bereke
ning er van nog eens aaft kritiekonderwierp. Reeds toen hij de
evenwichtsverschijnselen bij de mengsels overwoog, was hij
dieper doorgedrongen in de voorstelling, die men zich van de
oppervlaktelaag moest vormen, en hij had deze voorstelling
naar aanleiding van proefnemingen, die nadere voorlichting
eischten, tot eene geheele theorie der capillariteit uitgewerkt.
Tot eene wijziging in de toestandsvergelijking gaf zij geene
aanleiding. Nu ging Van der Waals een stap verder in het
nauwkeurig uitrekenen van den druk, die noodig is om moleculen van bekende afmetingen tegen hunne warmtebeweging
in binnen eene beperkte ruimte opgesloten te houden. En
verder onderzocht hij den invloed van de samendrukbaarheid
der moleculen. Al voegde ook elk dier onderzoekingen een
trek van waarde toe aan het theoretische beeld, er bleef nog
een belangrijk verschil met de werkelijkheid over.
Toen keerde Van der Waals terug tot het denkbeeld, dat
molecuul ophoopingen in het spel konden zijn. Thans echter
met loslating van de onderstelling, dat de moleculen zich twee
aan twee vereenigen. Elj kwam tot het inzicht, dat in de vloei
stof naast de enkele moleculen ophoopingen van grootere aanta len, b.v. van 8, aanwezig zijn, die zich telkens vormen, om
eenigen tijd samen te zijn en zich dan weer op te lossen. Aan
dit verschijnsel heeft Van der Waals den naam van schijnassociatie gegeven. Thans wijdt hij al zijn kracht aan het
ontwikkelen der gevolgen uit deze onderstelling, welke geschikt
schijnt om eenvoudig rekenschap te geven van de meest be
langrijke verschillen, die er nog zijn overgebleven tusschen
zijne toestandsvergelijking en het gemeenschappelijk beeld der
normale stoffen.))
-
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INHOUD VAN TIJDSCFIRIFTEN
ONZE KUNST, Januari igii . — De Vlaainsche Kunst in de
X VIIe eeuw tentoongesteld in het Yubel^aleis te Brussel in 1910. De
Schilderijen (Max Rooses). — Jan Tooroo (Julius de Boer). —
Naar aanleiding van de tentoonstelling van Noorsche Huisvlijt te
Haarlem (H. Fels). — Kunstberichten, uit Amsterdam, Antwerpen,
den Haag, enz. — Boeken en Tijdschriften — Van af jaargang zgog
verschijnt een genummerde Prachtuitgave à f 25.— per jaargang.
Nadere inlichtingen verstrekken de uitgevers.
-^á DE LELIE, Dec. iglo. — De Kerstaflevering met mooi
afwisselende bijdragen. — Kerstdag (C.) paraphrase van den
Evangelietekst. — De Kerstmnissen (J Hammenecker), diepli
doorvoelde verzen. -- A deste (woorden van R. De Clercq en
muziek van Jaak Opsomer.) — Parainentiek ( Gust. van Kalcken),
wetenswaardigheden over naaldwerk op de kerkelijke gewaden. — Kerstnacht, uit het Noorsch van Joh. Bojer, (Mevrouw
Logeman-Van der Willigen). — Kerstnacht (Joz. De Voght),
zangerige versjes. — Kerstnacht in de schilderkunst (J. Hallez),
met goedgeslaagde platen uit Fiesole, Botticelli, Rogier Van
der Weyden, Hugo Van der Goes, Correggio, Tintoretto,
Rubens, Rembrandt, Followes-Prynne. — Kerst-Triptiek (A. L.),
keurige schets. — Tooneelkacnst (Alb Steenhoff- Smulders) :
kunstzinnig- speelsche recensie over « Marsras, of de betooverde Bron )) mythische komedie van Balthazar Verhagen,
muziek van Alphons Diepenbroeck. — Kerstidylle (L. Bührs (, —
Het Tarwegraan, uit de gelijkenissen van Jorgensen (vertaling
van Mevr. Logeman-Van der Willigen.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE, November zgio — Ver
vergadering. — Lijkrede uitgesproken-slagoverdNmb
bij de lijkplechtigheid van den heer Edw. Coremans (G. Segers). — Jan Fr. Willems' allereerste Nederlandsch gedicht (N. De
Pauw), Willem was toen z6 jaar oud 18io), hij gaf «Den Slag
van Fontenoy uyt de fransche heldenvaerzen van den heere
Voltaire in nederduytsche dichtmaet overgebracht door W..ms,
in Antwerpen MDCCCX. » — Taalkundige Verscheidenheden (E.
Gailliard). — De algemueene letterkundige taal en de beschaafde oingangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven (G. Segers) .

JONG DIETSCHLAND, Kerstdag igio. — Jan Van Ruysbroeck (J. Heymann), goed letterkundig bijwerk bij de degelijk
wetenschappelijke studie van Pater Van Mierlo. — Verzen van
Maur. Van Hoeck en Jef Crick. — Uren Bewondering voor groote
kunastzverken2 : 14 Bach's Mali nicat en Beethoven's IXe Symphonie
(I. Oorda) : telkens ook een uur bewondering bij den lezer voor
den schrijver. — Actueel gehouden Boekbes5rekingen.

- BIEKORF nF 23, zgzo. — Oud Vlaanderland (J. Claerhout),
voortzetting van die wetenschappelijke fantasieën : thans « IsiS
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of het Frankisch Vlaanderland». - Sonnetten van Bertolf Biekens.
— Over Noord- Nederlandsche letteren (J Van de Woude) : opper
Couperus -- Zaakrijke recensie-vlakigemdnovr
door Al. Walgrave over de nieuwste uitgave van Gezelle's
Dichtwerken in den Nederlandschen Boekhandel.
- DE VLAAMSCHE GIDS, Nov.-Dec. 1910. — De nationale
organisaties der Slaven en Duitschers in Bohelneu (G. J. Rive), hieruit
valt voor ons, vooral op 't keerpunt dat we nu hebben bereikt,
nogal wat te leeren. -- In 't Sukkelstraatje (Fr. Verschoren),
weer van « Dompelaars » maar frisch. -- De Waterbloem /jes,
(J. M. Thomissen) een sprookje — Verzen van Jef Mennekens,
— Over Mintetismnus L. Fredericq), belangwekkende mededeeling over het nabootsingsvermogen dat een groot aantal dieren
bezitten en waardoor zij niet te onderscheiden zijn van het
midden waarin zij leven of van de bezielde of onbezielde
wezens hunner omgeving. -- Vragen over oorsprong van Kerk en
Godsdienst: I. Petrus en Rome II. De geboorte van Jezus (J. V.)
Wij vragen ons te vergeefs af waar een man zoo taalkundig
geleerd en zoo gezond- verstandig als Prof. Vercoullie met zijn
anti-katholiek geliefhebber heenwil. — Ada Negri (J. M.
Thomissen), studie over de Italiaansche socialistische schrijf
ster. -- Duitse Letterkunde (Fr. Delvaen).
-^ DE GIDS, Dec. Igzo. -- Gedichten (P. C. Boutens) : van
een dichter zoo rijk als dezen lezen we liever geen vertalingen..
-- De blinde Dichter (Carel Scharten) : een sehoone hulde aan
Penning op zijn zeventigsten verjaardag. — Koningschap en dich terschaa (Fred. Van Eeden), een der mooiste studiën van den
welsprekenden utopist: Het koningschap zal komen in de handen van wie 't behoort, met name de denkers en onder hen de
de allerbesten : de dichters. — Tafelkout (***) vooral merkwaar
als gezellig Multatuliaantj e. -- Het Diogenes- ideaal i P. H. van-dig
Moerkerken Jr.), veel geest in weinig bladzijden. - De kunst van
het genieten (Dr. J. Bierens de Haan), vooral te lezen waar
schrijver het heeft over den Griekschen smaak. -- Een nieuw
Leven van Vondel (G. Kalif), zuur en zoet voor Dr. P. Leenderk
Jr . -- Liederen (J. I. de Haan). — Het nieuwwe Testament voor leeken
leesbaar genaakt G. A. van Bergh van Eysinga), door ds Bakels,
die daardoor zelf bekent dat vóór hem het nieuwe Testament
niet leesbaar was voor protestanten Verrassend. -- Insulinde in
het l 'arlement C. Th. van Deventer), vooral een pleidooi voor
het volksonderwijs in de Oost. — Leo Tolstoj (N. van Wijk),
korte gele e enheidschetst. -- Overzicht der Nederlandsche letteren
(C. Scharten', over Boutens « Ver`eten Liedjes », Karel van de
Woestijne's « Gulden Schaduw », Fred. van Eeden's « Lied van
Schijn en Wezen », 2e boek, Henriette Roland Holst -Van der
Schalk, « De Opstandelingen », Annie Salomon's « Verzen »,
e de bundel, Alex Gutteling en Maurits Uyldert « Bloemlezing
uit de Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst
g

- á DE NIEUWE GIDS, Dec. 1g10. — Stil Leven (G. Ver
Kurkensnijder (Daan van der Zee), twee schetsen-mersch),n
door de Redactie nevens malkander geplaatst voor de eigenaardigheid ; tevens als bewijs hoe voorzichtig men moet zijn met te
spreken van « navolging » en «op elkander geïnspireerd zijn. ))

104

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN

-- De oude Gnosis : eene « geschiedkundige » bijdrage van G.
Bolland. -- peas en Dido (M. Brinkgre ve) : over den i' en .n
sang van .^Eneas, een bespreking waarin philologie en kunst
aan het woord zijn. — Louis Bouwmneester en-smakterzlfdij
het Mimendomn (H. De Boer , het eerste van een serie artikelen
over Bouwmeester. — Verzen van H. Boeken en J. Gresshoff.
-•— Literaire Kroniek (W. Kloos), over 't jongste gedicht van
Penning : «Tom's Dagboek ». -- Philosofthische Kroniek , Mr. G.
Grashuis) : een recensie van een radikaal andersdenkende over
P. De Groot's laatste werk : « Denkers van onzen Tijd », een
bijdrage van iemand die snoet loven ondanks zichzelf, en die
tracht onpartijdig te zijn, maar niet rechtuit zeggen durft dat hij
P. De Groot bewondert. = Staatkundige Overzichten en Boekbe.s reking : over « der heilige Skarabäus », r2e druk van Else
Jerusalem's roman.
-4 ELZEVIER, Dec. 191o. -- De Collectie Drucker in het Rijks
(W. Steenhoff), een schoon getal Marissen en Mauve's-otusem
vorstelijk door Drücker geschonken en in dit opstel prachtig
ereproduceerd. -- Herinneringen aan Sbanje (B. Wiggers van
Ysselstein) met sprekende platen. -- Ceramnische Kunst in den Indiscla-en Archipel (J. Jasper) . — De Passie in de Fransche Kunst der
Middeleeuwen (J . Fransen) : de tooneelen uit Christus' Lijden in
de Fransche beeldhouwkunst. — Verzen van J. Van Looy en
H. Boeken. -- De Uitvaart van Sijmen Stroop (Wally Moes), novelle,
en verder nog twee : Het Einde van den laatsten D r ooin (Amelie
De Man) en Ontwaking (J Everts). — Boekbessrekingen, o. a. Het
Leven van Mr Jacob van Lennep.

DE LEVENDE NATUUR, r5 Dec. iglo. -- Hagenau (J.
P. Thysse, pleidooi voor 't bewaren van 't Nederlandsch
natuurschoon. — 1 ntbastaarden (F. Went), proeven en onder
enting. -- Sfterwers en Gaaien (A . Burdet en J. Thysse.)-zoekingva
--- Bene Nieuwe Soort voor onze inolusken-Fauna ? (van. HHeurn), de
« Physa acerta ».
- DE NATUUR, Dec. zgzo. -- Onze Brandstoffen (D. Stavorinus) : allerhande wetenswaardigheden over cokes. — De Outginning der z w avelmnijnaenz (Dr A. Snijders), nieuwe zwavelindustrie
in Amerika. --- Gnovionica : 5e vervolg; verhaal van het wonder
ven den zonnewijzer van Ahag. -- Over een zestal torren (J. Daalder). -- Iets over Reproductie-techniek (A. Slingervoet-Ramondt) :
over koperdruk, lichtdruk, boekdruk, steendruk.
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DE STAND ONZER KENNIS
VAN DE PRIMITIEVEN
(Slot)
DIRK BOUTS,

in het begin der XVe eeuw geboren te Haarlem, waar een
jongere Hollandsche School, onder den invloed van Jan
van Eyck, was opgebloeid, ging zich omstreeks 1448 te
Leuven vestigen.
Hij voltooide waarschijnlijk zijne kunstopleiding in
of
ander Vlaamsch of Brabantsch atelier; maar laten
een
aanstonds bijvoegen dat ons van de loopbaan des
hier
wij
meesters vóór 1462 niets bekend is. (i)
In 1848 huwde Dirk eene rijke Leuvensche burgerj uffer, Catharina van der Bruggen, Mettengelde geheeten,
(i) Mogen wij, vraagt zich Fierens- Gevaert (t. a. p. blz. 76)
af, de fraaie « Kruisafneming » uit het Brusselsch Museum,
welke het werk van Rogier van der Weyden zoo nabij komt, als
een jeugdwerk van Dirk Bouts beschouwen?
Dan ware de schoonheid van het landschap gemakkelijk te
verklaren uit de Haarlemsche afkomst van den schilder; Haarlem was ja, naar het getuigenis der oude schrijvers, de bakermat van dit delicate genre.
Wij kunnen evenwel moeilijk aannemen dat dit zoo plastisch
gewrocht kan plaats vinden tusschen de groep voortbrengselen
der Haarlemsche School in, en de zoozeer ervan afwijkende
werken welke ons van Bouts bekend zijn.
Op zijne beurt zoekt Dr Alfred von Wurzbach !op. cit.) Bouts
den jongere in de raadselvolle Keulensche School, waarin
prachtige werken in echt Vlaamschen stijl aan eene menigte
naamlooze meesters zijn toegeschreven.
De Meester der Passie van L_yversberg, wiens voornaamste
gewrochten : (Passietooneelen), zich in het Keulensch Museum
bevinden, zou niemand anders zijn dan Bouts, die in zijne jeugd
te Keulen arbeidde. De Meester van Maria's leven, met zijne lieve
werken, (Mus. Munchen en Keulen), zou dezelfde meester, op
meer gevorderden leeftijd, zijn, onmiddellijk voor het tijdperk
waarin hij zijne best gekende en gedateerde werken schilderde.
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en vestigde zich in de prachtige woning der Minderbroedersstraat, welke hij tot aan zijn overlijden bleef betrekken.
Geleerd als hij was en aan de meest gegoede familiën
vermaagschapt, genoot Dirk Bouts aller achting. In 1468
werd hij tot schilder der stad benoemd, en bestelde men
hem een « Laatste Oordeel )) en vier gerechtspaneelen voor
het prachtige stadhuis van Leuven. Slechts twee van laatst gemelde stukken geraakten voltooid.
Den 28n Januari 1473 hertrouwde de schilder met
Elisabeth van Voshem, weduwe van een slager, en stierf
den 6n Mei 1475, vier kinderen nalatend waarvan twee
zonen, Dirk en Albert, die eveneens schilder werden.
Bouts' oudste werk, dat in de Nat. Gal. te Londen
hangt, dateert van 146: en verbeeldt een grijsaard waarin
men ten onrechte het « Portret des schilders )) heeft meenen
terug te vinden. Hoewel niet zoo natuurgetrouw als van
Eyck's portretten, overtreft dit stuk die van genoemden
meester door de zielsontleding van het model.
Niet lang vb©r 1464 schilderde Dirk het in de St. Pieterskerk van Leuven bewaarde drieluik : « Sint Erasmus'
Marteldood ». De compositie is nog zeer archaïstisch door
de sculpturale symetrie en de .stijfheid der personen, doch
dezer kalme schoonheid, gepaard met de groote bekoorlijk
landschap en de fijne weergeving van de-heidvant
,

luchteffecten zijn nieuwe veroveringen waarmede rekening

diënt gehouden in het ontwikkelingsverloop onzer XVe.
eeuwsche kunst.
In 1464 ging Bouts eene overeenkomst aan tot het
schilderen van een veelluik voor het H. Sacramentsaltaar
van de St. Pieterskerk te Leuven. Het stuk had tot
middendeel de welgelukte uitbeelding van het « Laatste
Avondmaal », dat zich in de kerk bevindt, terwijl twee
luiken in Munchen en twee te Berlijn bewaard worden.
Het « Laatste Avondmaal )) is ongetwijfeld een der grootste
meesterstukken uit de XVe eeuw. Het verplaatst ons in een
lief gothisch vertrek waar het bezwaar van de perspectief
werd te boven gekomen met eene schranderheid waarvan
tot dan toe geen voorbeeld te vinden was.
Het gelaat van Christus, die in het _ oneindige blikt, is
machtig schoon, de sobere maar juiste en zeer verscheidene
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gebaren der Apostelen passen wonderwel bij de zielsuit
van hun aangezicht waarop vurige bewondering-druking
te lezen staat.
De luiken van Munchen: ((De Ontmoeting van Abraham
en Melchisedech» en de «Inzameling van het Manna)), en die
van Berlijn: «Profeet Elias » en het «Joodsche Pascha)) (i),
ofschoon weer vol archaïsme, voegen dezelfde zedelijke eigen
schappen bij dezelfde technische veroveringen, en toonen ons
Dirk Bouts als een verfijnd landschapschilder die uitstekeiid
de werking vat van de lucht, waardoor de gloed der kleuren
afneemt naarmate men naar den einder toe achteruitwijkt.
Het « Laatste Oordeel », voor het stadhuis van Leuven
besteld, ging verloren; de twee gerechtspaneelen bleven
ons daarentegen in goeden staat bewaard, en zijn een der
kunstschatten van het Brusseisch Museum.
Hun onderwerp is ontleend aan de « Legende van
Keizer Otto », welke, evenals die van Herkenbald, door
Rogier van der Weyden weergegeven, in de Xliie eeuw
door Godfried de Viterbe werd medegedeeld. Die twee
stukken met hunne rjzige, hoekige, stijve personnages, die
naïef-weg nevens elkaar staan, maar toch in al hun archaïsme
treffend zijn van werkelijkheid, gaven blijk van onloochenbare vordering der XVeeeuwsche Vlaamsche kunst, eensdeels om de weergave van het onderwerp dat, om zoo te
zeggen, het geschiedkundig genre bij ons doet aanvangen,
en anderdeels om de schoonheid der zedelijke uitdrukking
en het fijne harmonisch kolor,iet, dat scherp is en teeder
tevens.
Naar het schijnt heeft Dirk Bouts vele H. Maagden
met het Kind geschilderd, zooals wij er bij Rogrer van der
Weyden zagen. (2)
Die der Verzameling Spitzer (Nat. Gal.) wordt hem
algemeen toegeschreven, terwijl talrijke replieken tusschen

(i) In het Museum te Bazel: ((Het Manna in de Woestijn »,
en het « Joodsche Pascha », op gouden grond; stukken welke
met de luiken van Munchen en Berlijn groote verwantschap
vertoonen.
(2) Evenals Rogier zou hij een « Lucas die de H. Maagd schildert » vervaardigd hebben. Het stuk uit de Verz. Penrhyn (Londen) schijnt er een goede kopij van te wezen. Van daar die
talrijke bustes van H. Maagden met het Kind.

Tob
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den dubbelen invloed zweven van den eenen en den anderen
der beide meesters.
Het is uiterst moeilijk, zooniet onmogelijk, een eenigszins volledigen cataloog der werken van den Leuvenschen
meester op te maken, (i) gezien zijn invloed met dien van
Rogier overgroot was, in ons land vooreerst, dan in Duitschland en in het Zuiden van Frankrijk, doch vooral in Spanje
en, in Portugal. Zij, die de twee laatstgemelde landen doorreisden, er de kerken en kloosters bezochten, en er onder
den indruk geraakten van de zoo veelvuldige als verschil
kunstuitingen, kunnen daarvan getuigen. Overal-lend
waant men er gewrochten van Dirk Bouts te zien.
Karl Voll beschouwt het groot drieluik : « De Kruisiging » der Capella Real in de hoofdkerk van Grenade, als
het heerlijkste werk van den schilder. Maar is dit wonderschoon gewrocht wel een werk van 's meesters hand ? Zoo
ja, dan moet het, gelet op zijne groote plastische hoedanig
tijdstip van het « Laatste Avondmaal », uit-hedn,to
Leuven, behooren.
De kunst van Dirk Bouts doet van een ongewone
eerlijkheid, van een welsprekende doch sobere oprechtheid
blijken. Geene nijpende aandoeningen, geene theatrale
gebaren komen er het evenwicht van de lijn storen. In de
veelzeggende mooiheid der aangezichten en der handen
liggen al de ingehouden maar diepmenschelijke gevoelens
besloten.
In zijne composities breekt hij af met de overlevering.
Zij zijn schilderachtig en vol afwisseling, stout van perspectief ; bij de zeer knappe verlichting ervan zijn vooral de
doorschijnende schaduwen treffend.
Bouts is een uiterst persoonlijk, nauwgezet en keurig
teekenaar. Hij schept er behagen in de stijfheid zijner
(i) Gemeenlijk worden hem nog toegeschreven: « De Sibylle
van Tibur en Keizer Augustus », (Staedel-Instit. te Francfort) ;
eene « H. Maagd met het Kind Jezus in een tuin gezeten »,
(Verz. Stephenson Clarke, Hayward's Heath), dat een jeugd
zou zijn; «Christus bij Simeon den Melaatsche », (Mus.-werk
Berlijn, vroeger Verz. Thiem te San Remo), zeer schitterend
van kleur; de « Kroning der H. Maagd», (Academie vanWeenen),
met metaalachtig koloriet; en verder eenige met minder zekerheid toegeschreven werken.
-
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rijzige personnages te doen uitkomen, hunne magere
gezichten met hun levend vleesch zorgvuldig af te werken,
de fijne ornamentjes weer te geven op hunne kleederen,
welke in mollige plooien neervallen.
Hij toovert met de kleur; heeft eene voorliefde voor
de heldere, schitterende, soms metaalachtige, doch steeds
harmonische en fijne tonen.
Dank zij eene bijzondere kennis van de luchtwisselingen, was hij een delicaat landschapschilder.
Karl Voll verwijt hem gemis aan objectiviteit, wat hem
de weergave van de gelaatstrekken zeer bemoeiljkte, en
hem deed terugschrikken voor portretten, (I) welke men
slechts bij uitzondering onder zijne werken aantreft.
Enkele in den catalogus van Dirk Bouts opgenomen
stukken moeten, evenals dit het geval was met die van den
meester van het Sint-Jansaltaartje, er bepaald uitgeweerd,
ingevolge de nauwgezette vergelijkende studiën welke door
de critiek in den jongsten tijd gedaan werden.
Eene schoone « Aanbidding der Koningen» met Sint
Jan en Sint-Christoffel op de luiken, (Museum Munchen),
vormt de kern van eene nieuwe groepeering welke door K.
Voll voorloopig wordt toegeschreven aan den
MEESTER DER PAREL VAN BRABANT.

Gemeld criticus voegt er nog twee H. Maagden aan toe
(Louvre en Nat. Gal.), alsook een « Mozes voor het bran
dend braambosch », (Verz. Kann, Parijs), eene « Aanbidding der Koningen », (Weenen), en vooral een verrukkelijk
drieluik met de « Marteling van den H. Hippoliet », (Hoofdkerk van St. Salvator te Brugge).
Bij dezen meester zijn de vormen niet meer hoekig en
stijf als bij Bouts; de kleuren zijn liever, het landschap
wordt van overwegend belang en is soms zeer dichterlijk
behandeld, zoo b.v. op het St. Christoffelluik van Munchen,
doch inzonderheid in de « Marteling van den H. Hippo.
liet », waar de schenkers, neergeknield in een weergaloos
(i) Het prachtige ((Portret a uit de Verz. Oppenheim, te
Keulen, dat hem toegeschreven wordt, dateert, volgens K. Voll,
van het einde zijner loopbaan.

110

DE STAND

ONZER KENNIS VAN DE PRIMITIEVEN

mooi avondlandschap zoo treffend zijn van individueele
gelijkenis, dat men ze aan Hugo van der Goes heeft meenen
toe te kennen.
De naam van Dirk, Bouts' oudsten zoon, die vóór 1 498
stierf, werd vooruitgezet als maker van deze groep stukken
die met het werk van den beroemden Leuvenschen Meester
zoo innig verwant zijn.
De tweede zoon van den schilder, Albert Bouts, slechts
in 2548 gestorven, en door Edw. Van Even vereenzelvigd
met den
MEESTER VAN O . - L.- VROUW-HEMELVAART

(Zie Nr 534 Cat. A. J. Wauters van het Brussel. Museum),
bleef niet in dezelfde maat aan de uitstekende overleveringen van zijn vader getrouw.
Zijnen conventioneélen figuren ontbreekt wilskracht en
zedelijke schoonheid; de vormen ervan zijn rond, de
gewaden gekunsteld en in het koloriet is een zeer onaangename mnelkig-blauwe toon overheerschend, welken men in
tal van stukken uit het einde der XVe eeuw zal terugvinden.
Onder de vele op Albert Bouts' naam gestelde werken
dienen vooral vermeld : het kleine « St. Hieronymus » in
een lief landschap (Brusselsch Mus.), het « Laatste Avondaal » (zelfde Mus.) en eene « H. Familie » (Antwerpsch
Museum).

Met de verdwijning van de groote stichters onzer natio-

nale Scholen: Jan van Eyck te Brugge, Huibrecht te Gent,
Robert Campin - te Doornik, Rogier van der Weyden te
Brussel en Dirk Bouts te Leuven, nam het eerste geslacht
onzer Primitieven een einde.
Deze waren hoofdzakelijk stoute vernieuwers, zoekers
die, al bleven zij aan de overlevering vasthouden en al
kleefde hun nog een zeker archaïsme aan, een gewichtigen
vooruitgang bewerkten,

zoo

wat

de

techniek betreft als wat

de uitdrukking der zedelijke schoonheid aangaat.
Een tweede geslacht teerde grootendeels op die veroveringen. Het ontdeed wel de techniek van hare vroegere
,
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stijf heid en dreef de studie van de perspectief verder door,
maar het bracht zijne persoonlijkheid en zijn zin voor
werkelijkheid en sterke, fijne kleur ten offer aan het eclectisme.
Onder die navolgers is
PETRUS CHRISTUS

een der merkwaardigste typen, daar hij al de genoemde
gaven en gebreken in zich vereenigt.
Hij aanschouwde het levenslicht te Baerle, op de Hol
grens, verkreeg het burgerrecht te Brugge in juli-landsche
1444, en stierf er in 1473.
Eclecticus als hij was in den volsten zin van het woord,
heeft men hem lang beschouwd, zonder grond ten andere,
als een leerling der van Eyck's.

Alles wel ingezien, heeft hij zijne onmiddellijke
voorgangers, en inzonderheid Rogier en Dirk Bouts,
beleend.
Zijn grootste verdienste is hierin gelegen dat hij, soms
met het beste gevolg, verbeteringen heeft pogen te brengen
in de perspectief, en op het voordeel heeft gewezen dat men
eens uit het schilderachtig karakter van het wereldsch binnenzicht, van het genretafereel zou kunnen halen.
Een geteekend en gedateerd Portret » (1446), (Verz.
Verulam te Londen), schijnt tot tegenhanger te hebben de
beeltenis van de pseudo-« Lady Talbot» uit het Berlijnsch
Museum.
Een portret van een « Jongen Man » (Salting Verz.)
vertoont, wat de uitvoering ervan betreft, zekere gelijkenis
met den ((Schenker en St. Antonius» uit het Kopenhaagsch
Museum.
Van 1449 dateert een « Sint-Eligius » als goudsmid bij
wien twee verloofden zich aanbieden om ringen te bestellen.
Dit stukje (Verz. Pierpont-Morgan, vroeger Verz. Oppen
heim), is een lief genretooneeltje, treffend van intimiteit.
Van hetzelfde jaar dateert nog een geteekend werk, dat
onlangs in het slot van Volirads (Rijn) gevonden werd en
een schoone « H. Maagd)) te halven lijve verbeeldt, die het
Kind Jezus aan den boezem prangt.
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Een tweeluik uit het Berlijnsch Museum (14.52) paart
het « Laatste Oordeel », repliek van dit uit het Ermitage,
aan Huibrecht van Eyck toegeschreven, met eene « Boodschap », welke aan Rogier doet denken, en een « Geboorte »
in den trant van den Meester van Flémalle.
Eene kleine « H. Maagd », (Staedel Instit. Francfort),
van 1457, heeft, zonder grond echter, heftige woordenwisselingen uitgelokt aangaande de kunstnalatenschap van Jan
van Eyck, en dit ingevolge de aanwezigheid van een tapijt.
De « Pieta» uit het Brusselsch Museum, welke Rogier's
en Bouts' kunst zoo dicht nabijkomt, en door de critiek
doorgaans aan Petrus Christus wordt toegewezen, is zoo
schoon dat men ze slechts noode op den naam stelt van
dezen navolger, wel een knap en fijn kunstenaar, maar bij
wien toch de kleur rnetaalachtig, ofschoon schitterend is, en
de teekening droog van preciesheid. Hij gaf blijk van knapheid in het samenstellen, maar was koud, bleef steeds aan de
oppervlakte en beeldde zeer onvolmaakt eene gemoedsbeweging uit.
HUGO VAN DER GOES,

door iedereen gehuldigd als het hoofd van het tweede
geslacht, overtrof, in alle opzichten, de talrijke epigonen,
waarop zich de tweede helft onzer XVe eeuw mocht beroemen.
Hij werd waarschijnlijk te Ter Goes, in Zeeland, ge
Wij treffen hem tusschen 1465 en 1476 te Brugge en-boren.
te Gent aan. In 1467 liet hij zich opnemen in het schilders gild van laatstgemelde stad, werd het volgend jaar onderdeken ervan, en ging naar Brugge de « entremets »
schilderen voor het bruidsmaal van Karel den Stoute met
Margaretha van York. Kort daarop, bij de ontvangst der
nieuwe gravin, werd nogmaals beroep gedaan op zijn
talent van sierschilder, en in 1468-69 arbeidde hij voor de
stad Gent.
Van 1473 tot 1475 was hij deken van het gild en in
1476 trad hij in het Roode Klooster bij Brussel, waar zijn
broeder Nicolaas eveneens verbleef. In 1478 riep men hem
naar Leuven om er, bij Dirk Bouts' overlijden, het door dezen
schilder uitgevoerd werk te doen schatten en, naar broeder
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Kasper Ofhuis uit het Roode Klooster verhaalt, werd vijf
a zes jaar later, bij zijn terugkeer van eene reis naar Keulen,
de leekebroeder Hugo plotseling overvallen door waanzin,
ongetwijfeld een soort neurasthenie, waaraan hij, in 1482,
in het Roode Klooster overleed.
Twee fragmenten van waterverfschilderstukken, een in
de boekerj der Christ-Church van Oxford, een ander in het
Berljnsch Museum bewaard, dateeren waarschijnlijk uit
de jeugd van den Meester. Het eene De Grafiegging »,
heeft wellicht, te oordeelen naar het getal kopijen, grooten
bijval genoten. (I)
Van Mander gewaagt van eene muurschildering in
olieverf in een particulier huis te Gent, met onderwerp
((De Geschiedenis van David en AbigaIl ». Door vier kopijen, waarvan eene in het Brusselsch Museum der Sierkunsten, bleef de herinnering aan dit stuk, waarvan men
het gloedvol koloriet en de schoonheid der vrouwenfiguren
roemde, ons bewaard.
Het Weenermuseum bezit een tweeluikje met een zeer
kunstig samengestelde « Piëta », en « Adam en Eva » in
een frisch en aantrekkelijk landschap. De twee naakte
figuren, vol werkelijkheid, getuigen van grooten vooruitgang sedert de van Eyck's.
Omtrent 1476 schilderde Hugo het groot drieluik: « De
Aanbidding der Herders », dat in het Uffizzi-Museum
berust, en door Thomas Portinari aan het gasthuis van
Sancta Maria Novella, te Florence, was geschonken.
De zekere en toch zeer eenvoudige techniek doet van
der Goes van Eyck dicht nabij komen; zijne individueele
teekening en zijn voornaam, krachtig en toch fijn koloriet
ruimen hem de eerste plaats in onder de epigonen uit de
2e helft der XVe eeuw.
Hij teekent echte herders met boerenkoppen die
tusschen mooie engelen komen neerknielen voor het God
deljk Kind. Hij waagt het de zwevende engelen met een
geheimzinnig licht te omhullen, en bekomt aldus een zeer
gelukkig licht- en schaduweffect.
(i ) Cfr. Joseph Destrée, Une peinture ala détrempe attribuée
a Hugo van der Goes, L'Artfiamand et hollaidais, Nov. 1907.
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Het landschap, vooral het wintergezicht op het rech
pakkend van waarheid en uiterst schilderachtig;-terluik,s
de portretten getuigen van uitstekende distinctie, en de
heilige patronen hebben, naar A. J. Wauters zeer juist
aanmerkt, de indrukwekkende grootheid welke later Dürer's
apostelfiguren zou kenschetsen.
De « Dood der H. Maagd n (Museum van Brugge)
verschilt zeer sterk van de beide werken uit Weenen en
Florence: ten eerste wegens het koloriet, waarin de blauw
toon, dien wij ook bij den Meester der 0. L. V.-achtige
Hemelvaart opmerkten, overheerschend is, en ook nog
wegens eene vreemde gejaagdheid welke niet volkomen
door de dramatische gebeurtenis kan verklaard worden.
De naar alle richtingen verspreide blikken, de gebaren
dier schoone handen vol onvergelijkelijke zedelijke uitdruk
alleen Hugo er schilderde, verraden eene-kingezoals
koortsige onzekerheid. Dient die zonderlingheid niet geweten aan beginnenden waanzin bij den beroemden schilder
uit het Roode Klooster? Zeer waarschijnlijk.
Buiten die drie werken en twee fragmenten worden aan
Hugo van der Goes vele andere gewrochten toegeschreven
welke met het befaamd drieluik van Florence min of meer
verwant zijn.
Een predella (Mus. van Berlijn), dat eveneens eene
« Aanbidding der Herders » verbeeldt, biedt gelijkenis van
typen, maar niet van kleur.
Naar de kroniekschrijver uit het Roode Klooster en de
luiken van Florence getuigen, was hij een uitmuntend
portretschilder. Ook zijn wij ertoe geneigd het prachtige
« Portret van Philips de Croy » uit het Antwerpsch Museum
in zijn cataloog op te nemen; alleen de mooie handen
reeds konden Hugo's naam vervangen.
Andere portretten nog, aan Rogier van der Weyden
onttrokken, werden in den jongsten tijd aan Hugo toegeschreven, maar ook hier is de baan nog niet genoeg
ontruimd, en het ware verkeerd ons in dit kort overzicht
aan eene verdere bespreking te wagen.
Van der Goes' invloed is vast te stellen bij het meeren-
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deel der meesters uit het begin der XVe eeuw, en dan niet
bij de minst verdienstelijken. (i)
De kleine « H. Familie » uit het Brusselsch Museum
herinnert zeer sterk aan den Meester, en dit is ook het
geval met het drieluik uit het Staedel- Instituut (Franefort):
((De H. Maagd met het Kind Jezus ». Gezien den huidigen
stand onzer kennis, ware het evenwel vermetel dit vader
zekerheid te willen bepalen.
-schapmet
De altaarluiken met portretten te voeten uit van « Ko ning Jacob III van Schotland » en van « Koningin Marga retha », (Slot van H3olyrood), bieden veel overeenkomst
met de luiken van-den triptiek van Florence; eene « Aan
Koningen en der Herders » (Corporatie van-bidnger
Bath), in 1906 te Londen tentoongesteld, schijnt verwant
aan het middendeel van bedoelden triptiek.
Het schoone altaarstuk van Polizzi (Sicilië), sedert lang
aan van der Goes toegeschreven, zou, volgens FierensGevaert, eerder van Memling zijn, terwijl een triptiek :
« De Kroning der H. Maagd te midden der Heiligen »
(Buckingham Palace. Londen) ongetwijfeld op eene grootere compositie van Meester Hugo wijst. Mag de « H. Maagd
met het Kind Jezus » uit de Pinacotheek te Bologna langer
met een door Van Mander opgegeven stuk uit de St. jacobskerk te Gent geïdentifceer d ? De kritiek begint twijfel daar omtrent te koesteren.

Op van der Goes' naam worden verder gesteld : ver
werken van kleinere afmeting, welke alle min of-scheidn
meer verwantschap vertoonen met de conceptie van den
Meester uit het Roode Klooster.
Stellig zijn ook sporen. van Hugo's invloed merkbaar
in de «Aanbidding der Herders » uit het Brusselsch Museum
en de « Geboorte » uit het Antwerpsch. Aan die stukken
ontbreekt echter die concentratie welke de gewrochten van
den Meester kenschetst.
Van der Goes' kunst is eene schoone kunst vol leven
en werkelijkheid, en tevens vol grootschheid en gevoel. Hij

(i) Zijne herders, echte volkstypen, vinden wij terug in het
werk van de Italiaansche schilders : Gkirlandajo en Lorenzo di
Credi, alsook in de «Geboorte » (Autun) van den Meester van
Moulins (Jean Perréal?)

I16 DE STAND ONZER KENNIS VAN DE PRIMITIEVEN

is eenvoudig in het machtige, begaafd samensteller, knap
teekenaar en vaardig kolorist. Haast immer evenaart en
vaak overtreft hij de koenste scheppers der voorhoede.
Kunstenaar bij uitstek, die voor geene moeilijkheid
terugdeinsde waar het gold de opperste plastische of zede
schoonheid te bereiken, neemt hij onder onze Primi--lijke
tieven eene afzonderlijke plaats in, als de beminnelijkste, de
bekoorlijkste artiest uit de laatste jaren van ons schitterend
quattrocento.

Een spoorbijsterend eclecticus, waarin al de invloeden
vereenigd zijn,
JUSTUS VAN GENT,

dien men met Joost van Wassenzhove meent te mogen identificeeren, bracht zijn leven door in Italië, aan het Hof van
Frederic de Montefeltre te Urbino. Aangaande het begin
zijner loopbaan is niets bekend.
Na in 146o vrijmeester te Antwerpen en in 1464 te
Gent geworden te zijn, trok Joost, na Januari 1468, naar
Rome, en werd waarschijnlijk, omstreeks 147o, door den
hertog van Urbino naar laatstgemelde stad genoodigd,
volgens Vespasiano de Bisticci mededeelt.
De archieven wijzen uit dat hij daar in I474 en 1475
verblijf hield, en vermelden de uitvoering van een « Laatste
Avondmaal n voor de broederschap van het Corpus Christi
van Urbino.
Dit stuk, dat van de Ste-Agathakerk naar het Museum
van Urbino verhuisde, is ongelukkig zoodanig geretoucheerd, dat het onmogelijk is over de techniek van den
schilder te oordeelen. De schikking ervan openbaart ons
ons een teeder psycholoog, een knap voorsteller, die teekening en figuren merkelijk vereenvoudigde. De groepeering
der apostelen, jeknield vóór Christus die de hostie van den
eenen naar den anderen draagt en wiens slanke silhouet de
in ovalen vorm gerangschikte schare in tweeën deelt, is inderdaad iets heelemaal nieuws in de kunst van het Noorden.
Justus van Gent's faam was zeer groot, niet alleen
tijdens zijn leven, naar Bisticci's tekst uitwijst, maar ook
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nog lang daarna, zooals blijkt uit het getuigenis van Italiaansche kunstenaars der XVIIe eeuw. Ongelukkiglijk zijn
haast al die gewrochten verloren; ons rest nog slechts eene
reeks van 28 « Idealistische portretten » van beroemde
mannen uit de oudheid en de Middeleeuwen (Louvre, en
Verz. Barberini te Rome), eertijds toegeschreven aan
Melozzo da Forli. Gelet echter op den erbarmelijken toestand dier stukken en vooral op het onderwerp, dat ongetwijfeld naar bestaande Italiaansche modellen werd opgelegd,
kan men er bezwaarlijk Joost's kunst in bestudeeren.
Wat betreft de vier eveneens beschadigde paneelen,
welke ons van het Trivium en het Quadrivium overblijven,
(de « Dialectiek » en de « Sterrenkunde » in het Berlijnsch
Museum; de « Muziek » en de « Redekunst » in de Nat.
Gal.), zij verbeelden grootsche zinnebeeldige figuren in
Italiaanschen stijl opgevat, doch welke, door de vaste
weergave van vormen en bijwerk, zich nauw aansluiten bij
de overlevering der ateliers van de machtige Vlaamsche
kunstenaars uit de XVe eeuw.
Justus, die een hoogbegaafd maar zeer ongelijk eclecticus was, heeft van die ateliers den scherpen natuurzin, de
nauwkeurige teekening en het warm koloriet behouden;
Italië deed hem smaak vinden in de statige schikking en
den verheven stijl.

Al oefende Justus van Gent een zoo grooten invloed als
Hugo van der Goes op bepaalde Italiaansche kunstenaars
uit het einde der XVe eeuw, toch is hij de uiterste grens
van dien invloed van het Noorden op Italië.
Niet langer zullen onze schilders de Alpen overtrekken
als veroveraars om hunne werkwijze en hunne gedachten
op te dringen, maar wel als nederige volgelingen die
gelukkig zijn hunne onaanzienlijke kunstbagage te verrijken
met de schitterende Romeinsche schoonheid, en dit ten
prijze van hunne oorspronkelijkheid en vooral van het
onvergelijkelijk Vlaamsch koloriet. (i)
( i ) Bij het ter pers gaan van dit gedeelte onzer verhandeling
vonden wij in de Verslagen en inededeelingen der Kon. V1. Academnie
(Juli zgzo) eene puike studie over roost van Gent, door Prof. A.
de Ceuleneer, wiens besluiten vrijwel met de onze overeen
doch die echter eene massa bewijzen aanvoert tot-stemn,
staving van wat vroeger met min of meer aarzeling aan den
schilder werd toegeschreven.
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beheerscht het derde geslacht van de Vlaamsche schilderkunst
der XVe eeuw, evenals Hugo van der Goes het tweede
beheerschte. In vele opzichten behoort dit derde geslacht
tot een vervaltijd, gekenmerkt door de slankheid der lijn,
de bekoorlijke fijnheid der kleur en de lieve teederheid der
kunst.
Al betreuren wij eenigszins met Fromentin de prozaïsche
oplossing der aandoenlijke legende van den jeugdigen soldaat, bij den slag van Nancy gewond en opgenomen in het
St-Jansgasthuis te Brugge, toch moeten wij de geduldige
opzoekingen loven van de huidige critiek, door welke een
weinig licht wordt gespreid over dit geheimzinnig bestaan.
Hans Memlinc, ongetwijfeld omstreeks 1430 te Mömling
bij Mainz geboren, bezocht waarschijnlijk de Keulensche
ateliers, waar Stephan Lochner den staf zwaaide, en, naar
luid der legende, zou hij zijne opvoeding voltooid hebben
met Rogier van der Weyden, wat zijne eerste werken
bewijzen. (I)
Wij verbeelden ons graag den eclectischen Memlinc als
het door de natuur bevoordeeld kind, een wonder van
vroegrijpheid als de goddelijke Rafaël, die andere teedere
eclecticus. De Anonymus van Morelli gewaagt immers van
een portret van Isabella, gemalin van Philips den Goede,
dat zich toen in de Grimani-Galerij bevond, van 1450
dateerde en geschilderd was door Zuan Memelin.
Zoo Hans werkelijk bij Rogier in de leer geweest is,
dan belet ons niets hem te vereenzelvigen met Hayne uit
Brussel, die te Valencijn woonde, in 1454 te Kamerijk
arbeidde, en in 1459 de lijst versierde van een schilderij van
van der Weyden.
Simon Marmion uit Valencij'n, een der voortreffelijkste
miniaturisten, zou aldus invloed hebben kunnen oefenen
(i) Hoe goed zou deze stelling van Rogier's onderwijs de
kunst verklaren van den jeugdigen Memlinc wiens hand de
critiek in het veelluik van Beaune, aan Rogier toegeschreven,
op bepaalde plaatsen meent terug te vinden.

DE STAND ONZER KENNIS VAN DE PRIMITIEVEN

IIg.

op eene der kunstuitingen van Memlinc, die, in sommige
zijner werken een echt miniaturist is. (i)
Bij Memlinc als bij Marmion is echter de invloed van
Bouts zeer duidelijk.
Het is waarschijnlijk dat de ter gelegenheid van den
echt van Karel den Stoute net Margaretha van York in
1468 gevierde feesten den jeugdigen schilder naar Brugge
lokten. Evenwel is het slechts op het jaar 148o dat zijn
naam voor de eerste maal in het register der schilders wordt
vermeld, en hij, rijk man reeds, een groot huis te Brugge
kocht.
Van dan af arbeidt hij met leerlingen aan talrijke
werken, waarvan hem de dood op i i Augustus 1494 kwam
wegrukken.
De schilder, weduwnaar sedert zeven jaar, liet drie nog
minderjarige kinderen achter : Jan, Cornelis en Niklaas.
Karl Voll vraagt zich af wat aan den Duitschen oorsprong van den Meester zou kunnen herinneren, en wijst
daarbij op bepaalde witachtige tonen, welke destijds aan de
Rijnboorden veel werden gebruikt, en ook op die teedere
lief held die de Keulensche School, van haar begin af, kenschetste. Laten wij echter opmerken dat bewuste strevingen
vrij algemeen waren geworden in onze School, van het
tweede geslacht af, maar vooral met de kunstenaars van
het derde geslacht.
Hans Memlinc's oudste werk, --- zoo men hem dit,
ofschoon zekere critici het thans op Antonello da Messina's
(i) Simon Marmion, omstreeks 1425 geboren te Amiens of te
Valencijn, werkte in 1454 te Rijsel aan de « entremets » voor
het maal van den Fazant, voltooide in 1459, voor de abdij van
St Omar, het altaarstuk met twaalf paneelen der « Legende
van St. Bertinus », vervaardigde in 146o te Valencijn een groot
altaarstuk voor het schildersgild alsmede talrijke andere werken
tot in 1489, jaar van zijn overlijden. Geen enkel echt werk is
van hem gekend; men denkt de luiken van zijn altaarstuk van
St. Omar te hebben teruggevonden in het Berlijnsch Museum
en in de National Gallery; men schrijft ook op zijn naam de
« Overbrenging van de, Reliquiennkas der H. Perpetua » (Chantilly), en, onder vele nog twijfelachtiger gewrochten, het kleine
altaarstuk met luiken uit het Straatsburger Museum, verbeeldende een «Christus die in het midden der engelen troont », de
«Hel », de «Verwaandheid » en den « Dood », welke door de
critiek eveneens aan Memlinc toegeschreven worden.
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naam zetten, mag laten, — is het portret van den drijver
« Nicolaes Spinelli » (Museum Antwerpen), wellicht van
1467-68, tijdstip waarop die drijver te Brugge verbleef.
De nogal subjectieve weergave van het model, het
tamelijk conventioneel doch zeer innig brokje landschap,
kondigen den Memlinc aan van het St. jansgasthuis, die
met de technische angstvalligheid der School afbreekt ten
profijte der lieftalligheid en der zachtheid.
Het « Drieluik van Sir John Donne » (Verz. Devonshire te Chatsworth) schijnt uit dit tijdperk te stammen. De
H. Maagd, die reeds het vrouwelijk ideaal van den Meester
aangeeft, gezeten tusschen twee musiceerende engelen en
de schenkers, vormt met de 'beide Sint-Jans op de luiken
eene lieve groep in een aangenaam binnenhuis.
Al heeft Memlinc hier nog verschillende aanrakingspunten met Bouts, toch overtreft hij dezen door een kunstiger perspectief, maar bovenal door dit bijzonder idealisme
dat op een gelaat slechts met de zielsuitdrukking rekening
schijnt te houden. De « Jonge Man », uit de Carrare-Academie te Bergamo, alsmede die uit de Verz. Salting te
Londen, en de « Marteling van St. Sebastiaan n (Museum
Brussel), schijnen tot denzelfden tijd te behooren. Tusschen
de jaren 1470 en 1475 vinden nog eenige werken plaats
welke vrij algemeen den Meester toegeschreven worden. (i)
In 1473 werd het schip buit gemaakt dat het befaamde
altaarstuk met het « Laatste Oordeel » van Brugge naar
Italië moest overbrengen. Sindsdien berust het werk, dat
van Memlinc zou zijn, in de Sinte-Maria-kerk te Dantzig.
Dit gewrocht, dat verwantschap vertoont met het
altaarstuk van Beaune, is echter veel liever dan dit van
Rogier, en door oneindig meer harmonische eenheid gekenmerkt. De naakte figuren zijn losser gemodeleerd en de
vormen slanker en gracielijker van lijn.
(i) Terloops stippen wij aan : « De Jonge Man met den pijl »
(Verz. Oppenheim) ; die uit de Academie te Venetië ; den
Schenker en diens vrouw met Hh. patronen » (Verz. Kann,
Parijs) ; het « Mansportret », (Staedel-Instit.) wiens techniek
die van het mansportret uit het Berlijnsch Museum en van den
vrouwelijken tegenhanger (Louvre) zeer nabijkomt ; den «Man
met het rond aangezicht » (Mus. Brussel) ; « Sint-Jan-Baptist »
(Munich) ; de ((H. Maagd met Schenker» (Weenen), en de
« Hh. Jan-Baptist en Laurentius » (Nat. Gal.)
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Het ((Mystisch Huwelijk der H. Catharina » (Gasthuis
te Brugge), begonnen in 1475 en in iq.7g voltooid, mag, om
de harmonie in de samenstelling, om de fijnheid der wazig
getinte kleuren, om de aanlokkende schoonheid der vrouwenfiguren, als een van 's Meesters voortreffelijkste werken
geprezen.
Door de bekoorlijkheid die er van uitgaat sluit zich
het drieluikje van de « Aanbidding der drie Koningen ))
(Gasthuis te Brugge), door die van Rogier van der Weyden
(Munchen) ingegeven, bij hoogervermeld stuk aan. Zoo
ook de fraaie portretten van « Willem Moreel » en van
diens vrouw, in het Brusselsch Museum bewaard. (i)
De achtergrond van het «Huwelijk der H. Catharina »
doet ons Memlinc's begaafdheid als miniaturist zien, welke
trouwens nog beter uitkomt in de « Zeven Vreugden der
H. Maagd » (Munchen) en in het « Lijden Christi » (Turin).
D e episoden zijn er verspreid ten nadeele van de eenheid,.
maar de bijzonderheden zijn er met de uiterste nauwgezetheid behandeld.
Het drieluik van Adriaan Reyns (Gasthuis te Brugge),
verbeeldende « De Kruisafdoening », is, onzes dunkens,
den Meester niet waardig; de « Sibylle Sambetha » (zelfde
museum), welke wellicht Maria, Willem Moreel's dochter
voorstelt, verdient onze belangstelling om de doorschijnendheid der sluiers, een vooruitgang van gewicht in de

Vlaamsche techniek der XVe eeuw.
De mooie « H. Maagd » te halven lijve, uit de Verz.
Liechtenstein, is niet minder verdienstelijk dan gemeld
portret, doch een groot, zeer decoratief paneel, dat vroeger
tot orgeldeur in de Benedictijnerkerk van Sancta Maria la
Real te Najera (Castillië) strekte, en vandaar naar het
Antwerpsch Museum overging, doet ons den Meester onder
een gansch ander licht beschouwen.
Zonder de bijzonderheden, welke met zorg zijn weer-

gegeven, prijs te geven, zonder de losse en tevens nauwgezette teekening te verwaarloozen, openbaart zich hier
Memlinc als een weergaloos decorateur, en luidt hij, door
(i) Het Prado bezit eene repliek dezer «Aanbidding» met
enkele varianten.
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de majesteit en de harmonische en gesloten compositie van
zijn gewrocht, de groote sierkunst in van de volgende eeuw.
In het ruim « Altaarstuk van Willem Moreel » (Museum
van Brugge), anno 1484 gemaakt, zijn die kenmerken zeer
opvallenden de St- Christoffel-figuur is eene schepping
welke zonder beduidende wijzigingen door de Italianiseerenden der XVIe eeuw zal overgenomen worden. Koud
lijkt ons het onhandig hersteld « Drieluik van Jacob Floreins » (Louvre), vergeleken bij het mooie « Tweeluik van
Martijn van Nieuwenhove» (Gasthuis te Brugge), waarin
de wazige kleur zingt als zachte muziek.
Memlinc's beroemdste werk, «De Rij ve der H. Ursula))
(Gasthuis te Brugge), in 1489 voltooid, verdient de dithyrambische loftuigingen niet welke men er ten allen tijde aan
toegezwaaid heeft. Wel is het een meesterwerk van geduld,
een wonder van miniatuurkunst, maar, niettegenstaande de
fijne weergave en den streelenden glans van het koloriet,
missen de tooneelen uit het leven en den marteldood der
Heilige en der elfduizend maagden, die kieschheid van
gevoel waaraan de Meester ons door zijne andere werken
gewend heeft. (i)
Hans Memlinc bereikte het einde zijner loopbaan
zonder te verzwakken maar niet zonder af te wisselen, en
sloeg voortdurend nieuwe banen in.
Uit eenige werken blijkt dat hij een der eersten was
die door de Italiaansche kunst worden beïnvloed, doch dit
niet rechtstreeks als de Italianiseerenden der XVIe eeuw,
bij Wien het aanwenden van antieke elementen na 's Mees(i) Een altaarstuk met ((Acht episoden uit de legende der
H. Ursula », in het klooster der Zwarte Zusters te Brugge
bewaard, toont verwantschap met de paneeltjes der Rijve van
Memlinc, doch schijnt van vroeger te dateeren. De stijl ervan
is ouder en opgevat in den geest van de miniaturisten der
graven van Vlaanderen, maar de tooneelen zijn zeer lief, en
teeder van gevoel.
Friedländer schreef dit altaarstuk aan den Meester der legende
van Ste-Ursula toe, alsook twee paneeltjes uit voormeld klooster
« De Kerk », de « Sinagoog » en enkele andere stukjes : nl. eene
« H. Maagd » (Suermondt-museum te Aken), een ((Mystisch
Huwelijk der H. Catharina » (Verz. Kaufmann, Berlijn). Op
een dezer, de « Opdracht in den tempel en Jezus onder de
leeraren » (Verz. Flach) werd de naam Pirnbel gevonden. FierensGevaert, t. â. blz. it'.
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ters dood algemeen werd, maar schuchter nog, ongetwijfeld
over miniaturen hèen, en zich enkel uitend door de aanwezigheid van een booggeweif, versierd met door bekoorljke
amorini opgehouden bloemenkran sen Het drieluik der « Verrijzenis» (Louvre), maar inzonderheid eene reeks H. Maagden, vertoonen laatstgemelde
strekking van Memlinc's kunst. Die van Weenen met, op
de luiken, Adam en Eva, ideale naakte figuren vol zuiverheid, heerlijk van lijn en rythme, rond en zacht van
modelé is de beste van de reeks; de dorre repliek uit het
Uffizi-museum te Florence, en die van Worlitz blijven er
verre bij ten achteren.
Het jongste gekend werk van den Meester, dateerend
van 1491, verbeeldt, in vorm van ruim drieluik, vol beweging en schitterend van kleur, de «Kruisdraging a, den
« Calvarieberg» en de « Verrjzenis a (0. L. V. Kerk te
Lubeck). Door de vaste samenstelling als door bepaalde
veristische bijzonderheden, en door de mooiheid van het
landschap breekt dit gewrocht af met de gewoonte des meesters en kondigt, in meer dan een opzicht, de vorderingen
aan, welke door de opvolgers uit de XVIe eeuw zullen
worden gemaakt.
Het is echter vooral door innigheid dat Memlinc ons
bekoort en verleidt; in het dramatische, in de beweging
schiet deze uitbeelder van de vrouwelijke bevalligheid
doorgaans te kort.
Hij is een uitstekend technicus uit het geslacht der
van Eyck's, een voortreffelijk teekenaar, een kundig per
spectivist, een vaardig modeleerder. Zijne zilverachtige,
schitterende en fijne kleur trilt als het ware in halve, wazige
tinten.
Welke techniek kan beter passen aan dien teederen
tegenhanger der beroemde van Eyck's?
Zijne mansportretten, hoe oprecht dan ook, zijn uitzonderingen op het werk van den meester. Voor het nageslacht
zal Memlinc de schepper blijven van die onvergetelijke
Madona's en heiligenfiguren, vol verrukkelijke schoonheid,
kwijnende gratie, maagdelijke ongereptheid.
« Met Meester Hans stierf de schilderschool der XVe
eeuw weg in een teeder, hoopvol gebed, in droomen vol
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harmonische, zachte ruisching. Nooit had onze kunst zulke
muziek gehoord, en nooit zou zij nog zulke maagdelijke,
verheven en ideale melodieën vernemen ». (i)
Terwijl, op het einde van ons glorierijk quattrocento,
de Vlaamsche .school met overhaaste schreden haar verval
tegemoet ging, zich uitputte in dorre herhalingen, en er
zich bij bepaalde het liefelijke na te jagen, terwijl, aan die
kentering in de kunstontwikkeling, eene nieuwe uit Italië
herkomstige schoonheid zich als het ware opdrong, was
Memlinc's kunst een verkwikkelijke ruststonde. En, evenals
de reiziger des avonds op de bergkruin stilhoudt en zijne
blikken laat poozen op de bekoorlijke vallei, zoo verdiept
zich de liefhebber op dit keerpunt der Vlaamsche kunst, in
die machtige poging van eene gansche eeuw. Van schoonheid , zat, merkt hij met verrukking op dat één mensch al
die wetenschap, al dit gevoel, al die poëzie in zich heeft
weten te vereenigen, en vol eerbied ontvalt zijnen lippen
de naam van den goddelijken Memlinc. (2)
CAM. POUPEYE.

(i) Fierens- Gevaert, t. a. p. blz. 139. — Wij hebben hier haast
gansch de uitmuntende monographie saamgevat welke deze
criticus aan Memlinc heeft gewijd. Eene uitvoeriger studie, door
Fierens- Gevaert, zal eerlang bij Van Oest & Cie verschijnen.
(2) Wij sluiten deze studie met Memlinc, aan het begin der
XVIe eeuw, op het oogenblik dat de Italiaansche invloed zich
begint te doen gevoelen met de verschijning van antieke elementen.
Gemeenlijk stemt de- critiek - geenszins overeen wat de uit
betreft welke aan de periode der primitieven dient-breidng
geschonken. Sommige, o. m. Karl Voll, houden op aan het
einde der XVe eeuw, andere voegen er nog Geevaerd David en
zelfs Quinten Metsys en de jonge Antwerpsche school aan toe.
Cf. Fierens-Gevaert : Les Primitáfstainands, waar de lezer eene
zeer verzorgde bibliographie zal vinden.

NOORWEGEN NOORSCH
Het vereenigingspunt van Kristiania's bedrijvigheid
en gezellig verkeer is de overschaduwde wandeistraat KarlJohan: straat en plein, park en verkeersweg, - een opeenvolging van groene perken en open plekken, van 't gebouw
der volksvertegenwoordigiig tot de terrassen van 't koninklijk slot, dat op den heuvel der stad gebouwd, als bekroning rijst van 't geheel. Daar tusschen in, waar de lente de
geurige seringen ontvouwt, en de herfst het groen der
plantages en berken doet verkeeren in louter goud, zet de
hoogeschool hare grieksche kolommen op, tegenover het
zwierige gebouw van den koninklijken schouwburg; daar
staan de beelden der grooten van 't land, in steen en brons,
- geleerden en gelauwerden, mannen der kennis en
dienaars der kunst. Hier is Kristiania hoofdstad en hartestad, en dit is hare « Sieges -allee ». Hier heeft 't heden
den blik op 't verleden, hier waken vorst en volk vereenigd
over 's lands hoogste belangen, kunst en wetenschap,
elkaar gebuur. Dit is het nieuwe Kristiania van 't jonge
Noorwegen van 1814 en 1905. Doch eer men komt tot de
beelden der beidèn, die als een paar zuilen staan voor 't
schouwburggebouw, staat in 't midden van 't park-gedeelte
dat « Studentenboschje » heet een andere, machtige bronsfiguur op hoogen voet van steen. Wie is die rijzige gestalte,
met opgeheven hoofd, met droom -verloren blikken starend
in de toekomst? De dichtermantel hangt zwierig om de
sterke schouders van den dertigjarigen. Hij houdt de pen
gereed om de klanken in schrift te brengen, die trekken
door zijn ziel. Wie is Henrik Wergeland? Een genie,
roepen stemmen, en anderen : een heethoofd; een zanger,
luidt het ; een schreeuwer klinkt het daarneven; een
martelaar heet het nu. Dichter van een epos op twee-en
student en koning eener omwente--twingjarelfd,
ling, mislukte predikant, rationalist, vrijheidsheld... Henrik
Wergeland was het kioppend hart van Noorwegen; in hem
werd het geheele volk zich zijner-zelf bewust; hij was de
fakkel, die licht bracht in de duisternis; hij was de brand,
die de lucht vol zette van gloed en glorie. Eens was zijn
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naam een strijdleuze. a Verrader » donderde 't hem tegemoet. Nu is Noorwegen Noorsch en zijn naam is een
triomfgeschal.
Wat Henrik Wergeland nu is, toont de 17de Mei
dag was eens zijn lust en leven; op dien dag-vierng.'D
haalde hij zich den dood; Noorwegens vrijheidsdag werd
zijn feest. Op den 1Iden Mei werd de Noorsche grondwet
onderschreven in 1814, en daarmee de eerste steen gelegd
tot 's lands algeheele onafhankelijkheid in 19o5. Op dien
dag trekt het volk door de straten, in feest en vreugd, met
ellenlange linten rood-in't-blauw, in strikken en banden,
gebonden om hoed of arm en fladderend over de borst.
Dan trekken de duizende kinderen der stad, school na
school, met vliegende vanen en tuitende muziek, de stad
door, ter parade naar 't slot, waar de kleine prins Olav op
't balkon verschijnt, en de voorbijstappenden groet met
handgewuif en vlaggenzwaai. Dan tijgt de stoet der studenten op ter huldiging van hun voormaligen hoofdman,
den nationalen held van 't heden, zijn beeld is 't brandpunt der feestelijkheid. Daar worden kransen neergelegd
en hymnen gezongen. Daar houdt rechtmatige waardeering
eerherstel in de feestrede van den hoogtij-dag. Wergeland,
dat was een programma : nu is 't een zegezang.
Norge's Skydsaand, Henrik Wergeland!

Stolte billed paa vort vaarslivssage.
Bolde kjämper i de oude dage,
Du hvis stärke skuldre uden klage
Tog vor byrde og til död ho i dt stand.
Skjönne morgengry, du signet väre !
Hj ert' et svuimer ved dit livsdigts äre,
Norge's Skytsaand, Henrik Wergeland 1(i)
(z) Luidt ongeveer aldus :
Norge's schutse, Henrik Wergeland!
Stralend beeld in mei-herlevings-sage.
Koene strijder onzer droeve dagen,
Die belastte uw schouders, zonder klagen,
Met ons leed, en hield ten dood gestand.
Gezegend zij, ons dagend morgenlicht !
Hem zweit het hart, die schrijft uw's levens dicht,
Norge's schutse, Henrik. Wergeland.
Serenade: aan H. W. van J. Poulsen; muziek van Edv. Grieg
(op. 58).
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Wat wilde het Noorwegen van 't begin der XIXe eeuw?
Vrij zijn, los van Denemarken. Dat geschiedde als bij
tooversiag, toen de vrede van Kiel de beide landen scheidde,
die sinds 1 38o onder een kroon geweest waren. Noorwegen
riep zijn nieuwen stadhouder tot koning uit : Kristiaan
Frederik onderteekende de nieuwe grondwet, en 't nieuwe
Noorwegen was geboren. Doch ook ras verloren was zijn
zelfstandigheid, toen de Zweedsche koning zijn mededinger
dwon,g 't land te verlaten, dat nu kwam onder de Zweedsche
kroon. Maar een sterk schild had Noorwegen in zijn nieuwe
grondwet. Daarop waren Carl johan's slagen gericht, en
zijn oogmerk was, deze om te smeden in monarchistischen
geest. Telkens weer kwam hij met zijn verlangens opdagen,
maar ook telkens hield de volksvergadering stand. Er was
een weifelen geweest onder de vrjheidsmannen na hun
onverwachte zege; zij wisten die vrijheid nog zoo slecht te
gebruiken; het was te veel in eens, het was te nieuw en
zoo onvoorbereid! Maar hoe veeleischender de vreemde
koning optrad, hoe hechter 't volk zich schaarde in vastgesloten ring om 't dierbaar pand zijner vrijheid. Zijn
weigering was hardnekkig, maar 't bleef bij weigering en
van daden was geen sprake, niet eens van officiëele vreugd.
De koning was er volstrekt tegen, dat de 17de Mei zou
gevierd worden als nationaal-feest. Onder dezen tegenstand
nam de liefde des volks voor zijn vaderland en zijn vrijheid
slechts toe. Carl Johan wilde in die feestviering niets anders
zien dan een uiting van vriendschap jegens Denemarken,
daar de Deensche prins op dien dag tot koning in Noor
wegen was uitgeroepen. Voor 't Noorsche volk echter was
't de herinnering van Eidsvold: daar was, op den 17de Mei
de grondwet geteekend en zijn blijheid gold zijn vrijheid,
dagteekenend van dien datum. Eerst in 1827 kreeg het feest
een breederen omvang : dat had een heftige verbittering
van Carl Johan ten gevolge. Zijn stadhouder te Kristiania
werd afgezet. Het volgend jaar scheen de schrik het volk
verlamd te hebben, maar in 1829 kwam het tot een stratengevecht. Henrik Wergeland kreeg een sabeislag. Het jaar
daarna zag de overheid oogluikend toe. De koning was wijs
genoeg om zwijgend toe te geven en na eenige jaren was
de 17de Mei de triomfantelijke hoogtijdag van nu. en Wergeland een vrjheids-heros.
-
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Een weifelen was er in de eerste tijden ook op letterkundig gebied. Vrij werd Noorwegen, maar ook afgezonderd.
De laatste oorlogen hadden 't vervreemd van Engeland,
waarheen zijn voorliefde zich langen tijd gericht had. Nu
kwam er geen klank weerklinken van Byron's geluid en
Shelley's poëzie. Van Denemarken had 't zich los gescheurd
en zag zich nu ook de rijke schatten ontvreemd van Kopenhagen's welgeorganiseerde Hoogeschool. Wat kon de jonge
hoofdstad bieden, het provinciale Kristiania, tegenover het
drukke verkeersleven der Deensche hoofdstad, waar Adam
Oehlenschläger zetelde als dichtervorst te midden van de
ridderschaar der Romantiek? Over Denemarken was de
duitsche invloed steeds naar Noorwegen gestroomd. Ook
hiermede had men afgedaan. En toen een nieuw tijdperk
hier stralen schoot, en een jong gesucht neersloeg wat
de fransche Omwenteling onaangetast gelaten had; toen
Shakespeare werd wat den Duitschen « Stürm und Drang},
wat de Engelsche Constitutie geweest was voor , de Franschen van 1789 ; toen Lessing de Voltaire, en Klopstock de
Rousseau werd eener letterkundige Revolutie, waarvan
Goethe en Schiller de Constituante waren en de Romanische school het Schrikbewind, toen was Noorwegen
zoo ver 'terugstaande, dat Werther als een gevaarlijk boek
werd geweerd, Don Carlos voor een bagatel gehouden,
Tieck aangezien, Heinrick von Ofterdingen vertaald en
Fouqué nagevolgd. De vrees voor beinvloeding door Zweden
hield Noorwegen zoo ver mogelijk terug van zijn gebuur, en
niet dan schoorvoetend naderde men tot Tegner. Dit was de
defensieve houding van een nationaal zelfbewustzijn, dat zijn
onmacht gevoelde en geen vertrouwen had in zij n kracht.
Doch een vrije staat zal zelfstandig zijn op alle gebied,
eigen
gedachten denken en daarna zijn politiek leiden,
zijn
zijn geestelijk leven en zijn staats-huishouden daarna inrichten. Den hamer opgevat en dat het dreune door de
smidse. Vuur moet spatten uit de rots en de donder galme :
staat uit het oude op en scheurt de duisternis. Geeft voor
taalgeknutsel nu poëzie. Beter dan patriotisch, is 't nationaal
te wezen. Een eigen land, een eigen taal, een eigen kunst !
Niet het verstand is heerscher maar 't scheppend genie en
de dichterlijke willekeur....
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Dat was de nieuwe tijd, de nieuwe stem, de plotselinge
storm : Wergeland. Zoo kwam de genie -periode over Noorwegen en verkondde er regelloosheid als hoogste wet in
naam van Shakespeare; vrijheid, fantasie en willekeur in
naam van den dichterlijken genius. Dichters van Noorwegen, door U worde Noorwegen weer Noorschl Het
krachtspatriotisme.
Bewaar ons voor de hoeraroepers, verzuchtte Weihaven.
Noorwegen Noorsch! antwoordde de partij der beweging. De boeren kwamen in den rjksdag en verdrongen de
ambstlui die van koningsgezindheid, dat was on-noorschheid, verdacht waren; op cekonomisch gebied werd alles
geweerd uit 't buitenland, wat 't land zelf kon schaffen of
niet behoefde : Voeding en kleeding moest weer echt
noorsch worden. ((Wanneer een volk zelfstandig zijn wil,
dan zij zelfstandigheid geen doode letter, maar toone zich
in werkelijkheid » dat was de leuze. De nieuwe poëzie, dat was Wergeland met zijn « Digte, Iste Ring)) (1829) en
't Epos « Skabelsen, Mennesket og Messias » (183o). Door
de wijsgeerige stelsels van Treschord heen, had Wergeland
de julirevolutie overschouwd. Leve de strijd, weg met de
onderdrukking, dat is het leitmotiv van zijn werken. Hij
had een echo opgevangen van 't rationalisme der achttiende eeuw : tegenover den godsdienst stond hij als een
kind der vrjzinnige negentiende. Van de socialistische
utopieën der Saint-Simoninsten had hij ook een weerkiang
gehoord, en de reaktie der twintiger-jaren in 't land zelf
had alles wat er sluimerde aan vrijheidszucht en strijdlust en tyrannenhaat, wakker geroepen in 't ontvankelijk
gemoed van den 22-jarigen heldendichter. Zijn epos was
zijn levensopvatting in beeld gebracht; maar welk een
gedicht! ((Het epos der menschheid en de bijbel der Republikeinen. » Doch welk een verwarring, welk een wemeling,
wat al smakeloosheden. De welige bloei van een onver
zorgden bodem, de sappige uitwas van een onbesnoeiden
boom. Maar toch een getuigenis van levenskracht en dichterlijk kunnen, een belofte en een voorspelling. Het jonge
Noorwegen begroette in den dichter een ontluikend genie.
Het was een openbaring: Noorwegen heeft leven en jeugd
in zich. Heil den bloei van Noorwegen!
-
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Van de hoera-schreeuwers, bevrijd ons, antwoordde
Welhaven, en met hem verrees de kritiek. Dat was de
grootste verdienste -van het epos, dat het deze tengevolge
had. Het kwam tot een geduchten strijd tusschen de Wer
kring, 'een strijd die meestal-gelandrsWhv'
persoonlijk was, maar toch gedragen werd door ideeën,
twee verschillende kunstopvattingen, waar de leiders daarvan zoo totaal verschilden van karakter en aard.
Schitterender tijdvak heeft geen letterkunde aan te
wijzen dan de Duitsche, die boogt op de Weimarer periode
waar de tweelingszon straalt van 't moderne Dioskurenpaar.
Waarom gelijkstellingen wagen ? Vergelijken is dan ook de
bedoeling niet als 'k Goethe en Schiller in een adem noem,
met Wergeland en Welhaven samen : twee vrienden, twee
vijanden. Maar beiden hebben zij, paarsgewijze, hun land
het licht gebracht, en zoo de Weimarer jaren glansrijker
zijn, de strijd in de Noorsche letterkunde (183o-i845) is
boeiend als een romantisch verhaal, en bergt onder 't uiterlijk verloop der gebeurtenissen een diepte van beteekenis
en leering, niet alleen van historische, maar van blijvende
waarde, niet voor Skandinavië alleen maar voor de wereld
van nu en straks.
In 't voorbijgaan moge bemerkt worden, hoe 't als
een wet schijnt in de geschiedenis der Noorsche kunst
dit paarsgewijze optreden der mannen van-ontwikelg,
beteekenis. In de schilderkunst staat Gude onafscheidelijk
naast Tideman : zij werkten saam niet alleen aan dezelfde
doeken, maar ook ter bevordering van een gemeenschappelijk doel. In de muziek is Grieg de vervulling van den
droom van zijn stadgenoot : Bergen noemt den violist Ole
Bulle en Edward Grieg, den nationalen lyriker, steeds samen. De kleinere liederen-komponisten Kjerulf en Nordraak
reiken elkaar de hand, en Svendsen klinkt met Sinding
samen. Ook Noorwegen heeft zijn Dioskuren in de beide
tegenstanders, die hunne latere vriendschap bezegelden
door 't huwelijk hunner kinderen, --- Ibsen en Björnson.
Met de twee jonge mannen die de oorzaak waren van
een langdurigen strijd stonden twee princiepen, elkaar
uitsluitend, vijandig tegenover elkander. Beiden waren
dichters, beiden dienaars der schoonheid, doch Wergeland
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met 't zwaard in de vuist en Welhaven met gevouwen
handen. Wergeland leefde van strijd: storm was zijn weer;
demokratisch zijn gezindheid; kunst moest nationaal zijn,
en lyrische poëzie was 't produkt van hoog-gespannen
geestdrift. Voor Welhaven was een gedicht het resultaat
van innerlijke kalmte en klaarheid; kunst was de hoogste
uitdrukking van beschaafdheid voor hem; hij was aristokraat in heel zijn wezen en uiterlijk, ook dan nog in zijn
kleeding, als zijn middelen hem geen ruimen maaltijd toestonden; er ging een smartelijk verlangen door zijn ziel
naar stilte en rust en harmonie. Welhaven beminde de
schoonheid met een zekere schroomvalligheid. Zij stond
voor hem zoo hoog boven de lage dingen der alledaagschheid, dat hij eerst dan des levens gebeurlijkheden in 't
kunstwerk durfde herscheppen, als na een tijdsverloop,
genoegzame afstand het mogelijk gemaakt had deze te
idealiseeren. Deze schoonheidsvereering ging gepaard met
een algemeen godsdienstig voelen, geboren uit zijn stadige
begeerte naar kalmte en klaarheid. Hij was een vrome
altaardienaar in den tempel der poëzie, waar hij zich eenzaam wist : daarbuiten lawaaide 't joelende volk op jacht
naar luiden lust en laag genoegen. De kunst was voor de
uitverkorenen.
Daar stond Henrik Wergeland op en verkondde
kunst voor allen, verlichting voor 't volk? Wagen is ge
een ruk stootte hij den tempel open en wees-wine.Mt
zijne schare den weg. En nu werd de stille peinzer
Welhaven gewekt : hij pareerde Wergeland's slagzwaard
met 't rapier van zijn fijnen spot; een scherp-snijdend mes
was zijn kritiek.
Noorwegen kan alleen stijgen in beschaving wanneer
het, der overlevering getrouw, zich vormen wil naar Deensch
model; Noorsch is boerentaal en kunst behoeft de Deen sche verfijning om waarlijk kunst te zijn; kunst is aristokratie. En een smartkreet was 't over de diepe gezonkenheid
van zijn land, -- een jammerklacht niet zonder bitterheid
van verwijt en spot, die reeks van sonnetten, die
Welhaven als « N orge's Dämring » in 't licht zond : zes en
zeventig klinkdichten als een zwerm lanciers, die den
persoonlijken strijd tusschen twee studenten om één gedicht
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(Wergeland's epos) verkeeren deden in een algemeen
gevecht, waaraan geheel een volk deelnam. Het werd eene
nationale aangelegenheid, waarbij 't ging om 's lands
kultuur en de voorwaarden van zijn geestesleven in de
toekomst.
In « Norge's Dämring » zette welhaven zich schrap
tegenover een volksbeweging, waarvan Wergeland de ziel
was; hij nam den strijd op tegen 't heele volk, want gering
was 't aantal zijner vrienden, uitsluitend juristen. In
't bewustzijn zijner goede trouw sprong hij heldhaftig in
den bruisenden stroom van verguizingen, die zijn deel
werden, en bewonderenswaardig is zijn waan, dien vloed
te kunnen stelpen. Hij deed dien stap niet zonder beraad,
met de overtuiging dat het heil des lands een offer vroeg,
en hij wilde degene zijn die vallen moest. Nu werd ook
hem de strijd een levensopgave; vooraleer een kunstprodukt
mogelijk was voor hem, wilde hij zich en moest hij eerst
't terrein bereiden.
Deze sterk- uitgesproken persoonlijkheid des dichters
boeit ons modernen zeker 't meest. Dat hij in verzen zijn
polemisch hoofdwerk schreef, vindt zijne verklaring in zijne
stilistische tendenz. Zijn hoofdmotief was de klacht: zullen
Noorwegen's zonen zich dan nooit verheffen tot een harmonisch leven? Hoe laag staat 't peil van onze geestelijke
ontwikkeling: Kristiania is kleinsteedsch en toch verwaand;
Kristiansand uitgestorven; Trondhjem deed niets dan zijn
,

domkerk met kalk besmeren en Bergen stelt uitsluitend
belang in zijn vischmarkt. Met groote woorden wordt de
schade niet hersteld, die 't land geleden heeft in de lange
periode, dat zijn « leeuw werd getemd als een poedelhond ».
Deze grootspraak is een bewijs te meer voor ons dwalen.
De huidige nationale geestdrift is onwaarheid, daar de

ware geestdrift eerst na innerlijke loutering komt tot
uitspreekbaarheid, in klaarheid en reinheid van toon en
vorm. Wat Noorwegen meeschettert om vrijheid, met
Parijs en de Polen, is klingklank : want Noorwegen heeft
een eigen grondwet tot zijn schutse. Geestes -vrijheid

mangelt. Zelfstandigheid wordt niet bereikt door schuil te
gaan zitten achter een muur, en niet verloren door zich te
verrijken met vreemde kultuurstof : evenals de bijen, die
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vat stuifmeel en bloesemsappen ze ook aanbrengen -- toch
altijd weer uit alle bloemen honing puren. Doch hier wil
men den vruchtboom des lands niet enten, niet veredelen !
Hier is alleen blinde ijver en stompzinnigheid waar te
nemen, zoodat alle verlangen doodbloedt ; wij gaan onder
in een kras materialisme. En waarom niets bij ons gedijt
op geestelijk gebied? Uns faalt de ware bezieling, die
« stroom van weemoed en van vreugde », waarin der ziele
verschillende bronnen hunne golvingen vereenigen en de
hemel zijne stralen vallen laat. Staat uit den slaap uwer
domme zelfvergenoegdheid op; eerst dan kan « Noorwegen's schemering » voorbijgaan.
Wel waren er eenige lichtpunten in zijn dichtwerk en
klonk 't geheel in heldere majeur-akkoorden uit; maar wat
Welhaven gedacht had gebeurde, alleen nog erger als hij
't zich had voorgesteld : het regende schimpscheuten, het
hagelde epigrammen op zijn hoofd en zelfs werd hij op 'n
goeden avond afgeranseld; meermalen moest de politie
hem veilig naar huis brengen. Tot 't schro-melijke misverstand zijner edele bedoeling droeg de onduidelijkheid bij,
die 't gevolg was van den gekozen versvorm en de dichter
lijke taal.
Zoo stond men volop in den strijd, die om Welhaven's
-

gedicht « Dämringsfeiden » genoemd wordt; doch waar 't
om ging was velen zeker niet klaar, daar de beste van

toen hierover geheel tegenstrijdige meeningen hebben uit
Welhaven werd voorgesteld (door Schwanen -gesprokn.
als de vertegenwoordiger van het oude, tegenover-flüge)
't nieuwe dat zich met Wergeland baan brak. Maar Camilla
Collett sprak zeker in den geest van Weihaven, als zij in
hem den voorstander zag eener nieuwe strooming. Doch
beiden waren nieuweren, die ook beiden aan 't oude vastklampten ; alleen stond Welhaven de minder (in Noorwegen)) gekende duitsche gedachte voor, tegenover Wergeland, die de vertolker was der meer gehoorde Engelsche
en Fransche theorieën.Welhaven had zijne Duitsche ideën
betrokken over Kopenhagen en was dus deensch, dus
Noorwegen vijandig gezind in den zin der tegenstanders
die zich de patriotten heetten. Zoo had Wergeland de vaste
overtuiging dat hij 't nieuwe - Noorwegen. vertegenwoor,
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digde en dat hij 't goed recht aan zijne zijde had; dezelfde
vaste overtuiging had Welhaven, en geen van beiden
had ongelijk. Wieders, rooiers waren beiden maar elk op
zijn eigen veld. Samen brachten zij het nieuwe, maar ieder
op zijne wijze.
De verdachtmaking of verdenking van Welhaven, dat
n.l. Noorwegen zou geïsoleerd worden van de Europeesche
kultuur was ongegrond in zoover het de leiders der andere
partij betrof ; met name Wergeland stelde 't levendigst
belang in Fransche letteren en onderging zeer sterk vooral
Shakespeare's invloed. Juist zijn streven was 't, ook het
volk nader te brengen tot het erfschap der algemeene kultuur : alleen geen Deensche invloeden, en daarom niet
Duitsch ! Het was dus geen kamp voor ontwikkeling, maar
een strijd tusschen twee richtingen van ontwikkeling : in
Wergeland en W elhaven stond de achttiende eeuw met
haar St. Simonisme en hare Julirevolutie, haar rationalistisch humanisme en de poëzie der Engelschen andermaal
tegenover de Duitsche reaktie op Skandinavischen bodem,
en daarbij steunde Welhaven op de Duitsche romantiek,
op Oehlenschläger's dichterlijken arbeid en Heiberg's krie-

tiek ; het oude geloof maakte front met hem tegenover
Wergeland's rationalisme, terwijl zich ook in Welhaven de
terugslag gevoelen deed, die over Europa kwam na de
vrijheidsbewegingen der jaren 3o.
Denemarken met zijne schatten van kunst en poësie
was voor Welhaven de tuin der Hesperiden; daar groeiden
de loten ter enting van den Noorschen boom. En « Norge's
Dämzing » was de vertwijfelde smartkreet eener ziel die
dorstte naar schoonheid en harmonie, een weegeroep uit
de duisternis naar den dag des lichts.
Het brandpunt van den strijd was 't tooneel.
De tooneelvertooningen van dilettanten in de eerste
jaren der eeuw bleven liefhebberijen : niets ernstigs of
blijvends groeide er uit. De held van Oehlenschläger's ver
volbloed Noor was (Michael Rosing uit-toniged
Trondhjem) vermocht niemand in zijn spoor te trekken en
stond alleen. De poging van een vroeger tooneelspeler,
dansmeester en tabaksfabrikant, de zweed J. P. Stromberg,
om in Kristiania een Noorsch tooneel op te houden, in
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1827, leed anderhalf jaar later schipbreuk. De Deensche
tooneelspeler Bäcker nam het cc Koninklijk privilegium »
van hem over, en betrok zijn personeel voortaan uit Denemarken; sinds bleef Kristiania's schouwburg een Deensch
provincie -tooneel. Deze werd in 1837 geopend. In Januari
van het volgend jaar leed Wergelands partij er eene ge
nederlaag in den zoogenaamden « tooneelslag » ;-voelig
zijn treurspel « Campbellerne » viel, en daarmee veel van
zijn aanzien, zoodat de kansen tot oprichting van een
Noorsch tooneel geringer werden dan ooit.
Inmiddels werd zijne lyriek rustiger, louter en schoon;
maar in zijn tooneelarbeid haalde hij zijn tegenstanders
voortdurend over den hekel. Dan verloofde hij zich en
trachtte naar een vasten post. Na zooveel opzienbarende
herrie was 't mogelijk als predikant te worden aangesteld.
Carl Johan echter voelde vaderlijk voor den bekwamen
jongen man, ofschoon zijn gedrag hem vaak had ontstemd.
Maakte zijn schrijven hem soms woedend, de oden van
den bewonderenden dichter brachten hem weer tot milder
gezindheid. Wergeland had oog voor 's konings kloek
beleid, en bleef hem dankbaar voor zijn optreden in 1814.
Met deze lofzanger over zijne persoonlijke eigenschappen
wisselden heftige demonstratie's af tegen zijne politiek ;
maar Carl Johan eindigde altijd weer met vergiffenis en
inschikkelijkheid tegenover den dichter, dien hij beschouwde
als een geniaal maar onhandelbaar kind. In 1838 stond
hem de koning, uit zijn privaatkas, een som van 200 kro
gedurende twee jaar, met belofte hem daarna een-neto
betrekking te bezorgen. In 1840 werd Wergeland rijksarchivaris benoemd (Welhaven, in dezelfde rijksvergadering, doktor in de wijsbegeerte). Maar nu brak een noodweer los over den 17de -Mei -held , den republikein, den
vrijheidskamper, die koninklijk hof bezoldigde werd en zijn
overtuiging verkocht had voor een judaspenning. Zijn
beste vrienden verlieten hem. Maar hunne beschuldigingen
waren ongegrond. Niets had Wergeland verkocht en hij
had 's konings gave alleen aangenomen op voorwaarde dat
hij ongestoord en vrij mocht blijven voortarbeiden tot ver lichting van het volk. Doch de tegenpartij liet niets onbeproefd, om hem de liefde des volks te ontrooven. Dat
smartte hem 't meest.
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Ondertusschen was de strijd in persoonlijkheden ver
eindigde hij ras met Wergeland's vroegtijdig-lopen;u
verscheiden in 1845, den men Juli. In de dagen zijner
ziekte herleefde 't oud vertrouwen des volks en verschafte
hem uren van waardeering, die hem troosten voor veel
zielelijden. Hij stierf in glorie en zijn begrafenis was een
verheerlijking.
De strijd was gestaakt en er volgde een periode van rust;
het uitgestrooide zaad kon nu eerst wortels slaan die dieper
drongen. De voortgang der beweging na Wergeland's af
sterven was noch zoo breed noch zoo intensief als die van
't vorig tijdperk; maar meer vergeestelijkt, fijner in vorm
en voornamer, meer esthetisch van karakter, was zij meer
op de hoofdstad berekend, waar tot dan toe de tegenstand
't sterkst geweest was.
Er kwam een nieuw leven over Noorwegen, een
hooger leven met het jaar 1848, toen de politieke gistingen
in Duitschland de Noorsche schilder noodzaakten terug te
keeren naar Kristiania. Hun kring werkte als een nieuwe
giststof in 't geestesleven der hoofdstad. In 1844 had
professor J. C. Dahl, de Noorsche schilder aan de akademie
te Dresden, zijn vaderland andermaal bezocht. De eerste
kunstvereenigingen in Noorwegen zijn op zijn initiatief opgericht. Zijn naam deed Noorwegen eer, zijn doeken verheer
zijn land. Hans Fred. Gude werkte met Tideman-lijkten
samen aan hunne « Bruidsvaart in Hardanger », de eerste
werd de zanger van 't Noorsche hooggebergte, de andere
die van 't nationale volksleven. In den kring der kun_
stenaars werden levende beelden vertoond, deels naar
Tiderman's motieven, Andreas Munch, Jörgen Moe schreven er gedichten bij en ook Welhaven; Halfdan Kjerulf
muziek. Eene nieuwe_, maar algemeene waardeering voor
volksdichtkunst, nationale zangen en sprookjes, door de
Duitsche romantiek gewekt, over Oehlenschläger naar
Noorwegen gekomen bracht de vroeger strijdenden, nu
eendrachtig samen.. Asbjörnson verdiende zich een standbeeld door de verzameling zijner kinderverhaaltjes en in
hem -- met Jörgen Moe heeft Skandinavië zijne Grimm's
gehad. De musikus Lindeman teekende de nationale wijzen
op, Rudolf Keyser bestudeerde de geschiedenis, C. R.
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Unger oud-Noorsche letterkunde, Ivaz Aasen de dialekten
des lands en K. Knudsen rechtvaardigde eene Noorsche
taal, in tegenstelling met de Deensche, op grond der
historische ontwikkeling. Eene nationale poëzie werd ontdekt en de opgave der kunstenaars was 't niet langer, als
die van Wergeland, te verlichten maar den nationalen
rijkdom te beschermen en weer te geven in veredelden
kunstvorm.
Een tweede ontdekking hoort deze jaren toe, en wel die
der Noorsche natuur. En zoo begon voor Welhaven nu,
na de onrust van 't gevecht de rust die 't hem mogelijk
maakte 't rapier te verwisselen met de lier. Welhaven
begon nationale romancen te dichten en in zijn poëzie
vond de natuuraanschouwing der toenmalige Romantiek
hare volste uitdrukking. 't Volksbijgeloof heeft de aandacht
getrokken en de bonte wereld der verbeelding duikt op
van de uiterste uithoeken van 't onbezochte bergland en
drijft al ras vrij spel in 't vertrek der letterkundigen. Overal
steken kabouters hunne puntkapjes op; watergeesten en
woudfeeën dringen zóódanig naar voren, dat het landschap nog slechts omranding meer is. De stemmen der
natuur gaan te foor : men heeft alleen nog ooren voor
't lied van den « nök »; de wenkende handen van de
« hulder » verstoren de rust van 't natuurtafereel. Deze

overnatuurlijkheid was onnatuurlijk. Wergeland was grootdichter genoeg om stemmingsvolle gedichten te schrijven
in dezen stijl. Hij was echter meer de mildheid van de
Deensche feeënwereld toegedaan, dan dat de karakteristieke

woestheid van Noorwegen een diepen weerklank vond in
zijn lied: de zang van den lokkenden waterman betooverde
hem; de fantastische berggeest, de wilde « trold » was
hem te onbeschaafd.
Nu gingen de nationale letteren haar bloeitijd te gemoet
in het vierde tijdperk. De boeren-poëzie, het volkslied, de
eigendommelijke natuurbeschouwing klommen een trap
hooger tot den sagestijl, die Ibsen en Björnson aanleiding
gaf tot het schrijven hunner eerste drama's, terwijl deze
de nationale Romantiek tot hare volmaakste uitdrukking
opvoerde in zijne novelle « Synnöve Solbakken » (í857)
en Ibsen in « Brand)) en «Peer Gynt» den Noor typeerde
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in zijne ware verhouding tot de natuur, en daarmee de
hoogtij-zangen dichtte van 't Noorsche hooggebergte.
Het is verwonderlijk, hoe na zooveel onrust de letterkunde, bij Wergeland's afsterven opeens een nieuw tijdperk
ingaat en gaandeweg het zelfvertrouwen groeit : na de
voorjaarsstorm van het « krachtpatriotisme », de plotselinge
lentebloei in den dagenden morgen. Tot het vertrouwen in
de nationale zaak en 't geloof in de mogelijkheid eener
Nóorsche kunst droeg in niet geringe mate tot de glorie bij
van den wereldberoemden kunstenaaar, Ole Bull, de Paganini van het Noorden. Als eenvoudige apothekerszoon had
hij Bergen verlaten ; Europa offerde hem zijn wierook,
Amerika zijn goud, en wat hij zong en dichtte op zijn
wonderbaar speeltuig, was Noorwegen en niets dan Noor-wegen. Want hij leefde van de liefde voor zijn land; zijn
vaderlandsliefde was heel zijn kunst. Hij was kunstenaar
en daarbij had zijn lied het geluk nieuw te zijn; het bezat
de macht der betoovering. Welk land is 't, vroeg de wereld
in verbazing, dat zulke kunstenaars telt en tot zulk een
kunst bezielen kan ? En Ole Bull zong van zijn trotsche
hooggebergten met de' sneeuwbepluimde rotsen, zijn stroos
mende bergrivieren en stortende watervallen, zijn watervallen die als fijn-geweven sluiers wuiven van den bergrand
naar beneden, over dalen vol weemoed en diepten vol
geheimenis; hij zong van den frisschen wind over de blauwe
gletschervlakten, van 't geruisch der dennen langs de
f jordenzoomen, van 't diepe blauwe water vol klaarheid en
rust; hij zong van de zee, die bruist tusschen de rotsen,
van de zon en de zonnige zomerschoonheid der bloeiende
dalen en van de klaarte der heldere, sterrenlooze, sprookjesachtige zomernacht. De wereld sprak van Noorwegen en
Noorwegen hoorde die verre stemmen van bewondering.
Toen kwam Ole Bull terug in zijn vaderstad, stapte met de
oude patriotten mee in den stoet van x7de. Meifeest, en
verleende der nationale zaak aldus den vollen luister zijner
opzienbarende persoonlijkheid. Hij kwam met glorie en —
met goud terug, en in í85o opende hij zijne stichting,
's lands eerste « Noorsch tooneel » in Bergen. Hier begon
daarna Björnson hunne loopbaan als tooneel--neIbs,
kundigen.
-

-
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Als 't volgend jaar een arbeiderskring tooneeluitvoeringen gaf in de nabijheid van Kristiania, werd ook in de
hoofdstad de gedachten verlevendigd met 't verlangen naar
een nationalen Schouwburg. Deze kwam in 1852 werkelijk
tot stand en 'Ibsen was (1857-1862) hier later de artistieke
leider. Maar bezwaarlijk was 't bestaan naast het Deensch
theater. Langzaam echter werd 't Deensch tooneel zelf
vernoorscht, daar dit voortaan zijn krachten betrok uit
Bergen, dus Noorsche tooneelspelers, maar niet dan
onder hevige twisten, met den historischen « theaterslag »
van 1857. Eindelijk kwam aan den onderlingen naijver een
gelukkig besluit, door de versmelting der beide tooneelen,
in i 863, tot het huidige « Nationaal Theater ».
De nationalistische partij had de zege behaald over
heel de lijn, van Bergen tot _Kristiania en Noorwegen was,
ook officieel nu op 't tooneel, Noorsch, dat is, zich zelf.
Ibsen en Björnson vonden den weg gebaand en publiek in
den Schouwburg: nu konden zij hun gang gaan en hun
verschijnen was een schitteren, — maar geen zegevieren.
Daarvan zegt Ibsen's gedicht « Ederfuglen » en zijn « Bränte
Steibe » genoeg. ((Met bloedige borst » streeft de Noorsche
zeevogel naar 't Zuiden en zijn zonnige kust : de fjorden
heeft hem telkens weer ontpluimd.
-vischer
De grooten des lands hadden 't hard te verantwoorden

met de kritiek der dagen ; algemeene waardeering vonden
zij niet. Maar eene bittere teleurstelling bracht 't jaar 1864.

voor de groote idialisten, Ibsen, Björnson, Jonas Lie;, zij
hadden geloof geslagen in een nieuw, heerlijk, edelmoedig
Noorwegen. Wat was er niet gezongen en geklonken . op
de uitstekendheid van 't nieuwe oude -vaderland. Daar
grijpt het sterke Duitschland nu het zwakke Denemarken
aan. De grootmachten van Europa zien zwijgend toe en de
Skandinavische zusterlanden eveneens ! Noorwegen deed
zich als eigenbaatzuchtig, kleinzielig en armzalig-burgerlijk
kennen, en legde, na zooveel poëtische hoerra's, eindelijk
al zijn triviaal proza bloot. Dat was 't einde der Noorsche
romantiek, politiek was dus geen ridderlijkheid ? Zelfzucht
was 't eenig richtsnoer. De letterkunde kwam van 't vredig
leven in de stille dalen, waarheen de schoonheid ze ge
ver van 't burgerlijke leven der stad en hare-wenkthad,
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alledaagsche werkelijkheid, naar 't rossig land waar de
dichter gepeinsd had op de droom -schoone dingen van 't
verleden. Plotseling eischte 't heden alle krachten op ; de
prozaïsche werkelijkheid verjoeg den droom ; men had
misschien wel weer heimwee gevoeld naar de werkelijk,
heid. Toen dreunden de kanonnen van '64, en de maanlicht-toover der romantische nachtpracht vlood op slag
voor den klaren dag van 't realisme.
Björnson hield zich met tooneelwerkzaamheden en
journalistiek bezig « om niet onder te gaan in spanning en
vertwijfeling » schreef hij aan H. C. Andersen : « van
poëzie kan geen sprake zijn ». Ibsen- reisde naar Italië en
schreef zijn « Brand ».
Rjärlighedens komedie, Brand en Peer Gynt, zooals
zij kronologisch elkander opvolgen, zijn de drie tooneelspelen van Ibsen's tusschenperiode; zij beteekenen den
overgang tusschen de romantiek zijner eerste jaren en
't realisme waaraan hij zich overgaf na zijn afscheid van
Noorwegen en zijne reizen naar Italië en Egypte (86a-69).
Met deze drie stukken beoogde hij de oorzaken aan te
wijzen waaraan de ontzenuwing des lands te wijten was
de « officieele liefde, het officieele kristendom en in
Peer Gynt de romantiek, die het levende geslacht ten
verderve voert door haar hersenschimmige inbeeldsels en
karakterloosheid; niet de dichterlijke verbeelding veroordeelt hij als gevaarlijk, maar de overdrijving daarvan en
't misbruik dezer eigenschap, die wordt gebruikt als vers
doovingsmiddel. Als het waarlijk Noorwegen is wat Ibsen
hier aan de kaak stelt, dan is 't een bedroevend Noorwegen,
-- en zoo werden zijn werken zeker niet altijd begroet met
bijval en gejuich. Het was ook 't schoone Noorwegen niet
moeer dat, als vroeger, opduikt als een paradijs uit de zee
dezer verzen, maar 't harde, bittere klippenland, het enge,
ledige dal zonder leven en zonder zonneschijn. Brand
verpersoonlijkt, in dit land der enge beknelling en droeve
koude, alles wat de dichter tevergeefs zocht bij zijn
landgenooten; Brand is een sterke persoonlijkheid, bij
wien de daad staat naast den wil, het tegenovergesteld van
slapheid, halfheid en karakterloosheid, waarvan Peer Gynt
de inkarnatie is. En toch : Peer Gynt is 't geliefkoosde
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boek van Noorwegen geworden. Daarin ziet heel het volk
zich als in een spiegel. Ook heeft Ibsen geen beminnelijker
gestalten geschapen dan Agnes en Solveig.
De groote schoonheid dezer meesterwerken deed einde
toch de kunstkritiek verstommen; maar de toenemende-lijk
glans der dichterzonnen verblindde het Noorsche land niet!
Nu stond de « Noorsch-Noorschheid ,» op als aanklager.
De beschuldiging was deze : het nieuwe geslacht schrijft
een literatuur die alleen is voor stads-volk in stads-taal ;
doch de boeren zijn 't, die het eigenlijke Noorwegen uit
oorspronkelijke ras vertegenwoordigen. Daarom-maken't
weg met vreemde modellen, alleen op 't eigen volk bedacht,
geschreven in de volks-taal: dat was Aasmund Olafsen Vinje
en zijn realisme.
Dit is 't begin van een taalstrijd die nog voortduurt op
den dag van heden. Landstaal tegenover rijkstaal: het oude
Noorsch. in de dialekten bewaard, tegenover de taal waarin
Ibsen en Björnson hunne meesterstukken schreven, de taal
van het beschaafde stadspubliek. Tegenover deze, de taal
van schouwburg en hoogeschool, heeft de landstaal hare
eigen scholen op 't land — « Folkehögskule » -- wier programma beoogt « de opvoeding tot een frisch en opgewekt
Noorsch volksleven ». Wat vroeger een strijd was tusschen
vreemd en eigen, wordt nu een geschil om 't eigenlijkste
eigen: « Noorsch-Noorsch ! ».... Arne Garborg levert heel
de oude letterkunde met Holberg, Tullin, Wessel en heel
de nieuwe van Wegeland en Welhaven met Ibsen en
Björnson aan Denemarken uit, als « on-Noorsch en slecht
Deensch a, in zijn schrift : « De nieuw-Noorsche taal- en
nationaliteitsbeweging » .
Maar, als op 't oogenblik niet in de oogen van alle
Noren hun land nog gekomen is tot zijne eigenlijke taal
-- en welk een verwarring heerscht er in de schrijfwijze, —
politisch behaalde Noorwegen in 19o5 zijn laatsten triomf
met de vreedzame omwenteling, waarbij het volledige zelf
verkreeg onder 't. bestuur van een zelf-gekozen-standigh.e
vorst. Het naspel van deze triomf, een verheerlijking van 's
lands vrijheid en van zijn nationale kunst was de apotheose
van 's lands ongekroonden koning, -- ik bedoel Björnson's
begrafenis.

-
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Was Ibsen een groot kunstenaar, Björnson was de held
van 't nationaal gevoel : de eerste was een Noor die schitterde als kunstenaar, Björnson was vooral de Noorsche
kunstenaar die zijn schitterende talenten gewijd heeft aan
de verheerlijking van zijn vaderland. Ibsen werkte zijn
tooneelspel uit in een Noorsche omlijsting, Björnson, de
idealist, de dichter van het huiselijk leven, met zijn ver
waarheid en zijn verachting van de leugen, was-trouweni
de zanger van het Noorsch gemoed. Het meest als tooneeldichter bekend in 't buitenland, blijft hij voor Noorwegen
de wonderbare verteller : maar vóór alles is hij de zanger
zijner natie. Niet in persoonlijke lyriek ligt zijn kracht;
maar heerlijk is hij als hij spreekt over zijn volk. Niemand
in Noorwegen die zijn liederen niet kent. Zij verdringen
de vroegere vaderlandsliederen ; zij ontbreken bij geen
feest; zij werden meegezongen door 's dichters politieketegenstanders. Zij winnen allen door hunne eenvoudige
schoonheid; hun sterke zijde is die gezonde en warme
vaderlandsliefde die ze doortintelt, zoo weldoende naast de
koele grootspraak der liederen van 't verleden. Björnson's
lyriek is Noorwegen's zang zonder meer.
Met Ibsen trad Noorwegen uit de nevelen van 't Noorden te voorschijn op de zonnige verzamelplaats der wereldletterkunde, met Björnson kwam het noorsch gemoed tot
zijn eigenlijke en volle uitspreekbaarheid; met Björnson
ook kwam 't tot volledige zelfstandigheid, op letterkundig
als op politiek gebied. Noorwegen is nu Noorwegen geheel
en zonder voorbehoud. Noorwegen kwam uit de schaduw
en schemering tot zijne eigenaardige, schitterende en vol
rijk-levend en diep-voelend en veel--ledigbtknsva
o nvattend beschavingsland, daar het « Noorsch « wilde
zijn, d. i. zich-zelf.
Noorsche poëzie, dat was Björnson: zoo was Edvard
Grieg, de tweede grooteVaderlander, Noorwegens nationale
muziek.
Björnson's begrafenis was de afsluiting van een laatste
tijdperk, een huldiging, een zegefeest. Er bloeide een
gouden schijn van glorie en heerlijkheid onder de diepe
stilte der lijkplechtigheden : zoo temperde het rouwfloers
nauwelijks den gouden bloei der gasvlammen langs
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Kristiania's gesierde straten. Groene twijgen bedekten den
grond, bloemenslingers hingen van raam tot raam ; tropeëen
allerwegen ontplooid en eerebogen langs den weg met
gewuif van palmen en der vlaggen vrij gewaai. Vol-uit
joeg 't dundoek langs de huizen laag en hoog tegen de
lucht op en wimpelde de stad vol bewegelijke kleurenwemeling. Al de kleuren — slechts niet de klank
eener
verheerlijking. Maar plotseling begonnen alle klokken hun
gebeier; en- de kanonnen dreunden los: toen is een einde
jubel uitgebarsten en het doodsgeleide werd een-loze
zegelied ; het was de zang, dien de dichter eens zijn land
gezongen had van zijn liefde en zijn bewondering. Met
dien zang droeg het rouwende volk zijn dichtervorst ten
grave, en dit grafgeleide was een zegetocht, het smartelijk
vaarwel een hymen van bewondering en dankbaarheid.
Zooveel roem heeft hij zijn land toegebracht, zoo hoog
heeft hij Noorwegen doen stijgen in achting en aanzien :
zoo is de smart otn zijn heengaan groot, maar hoe groot niet
de trotsche vreugd om dat rijke leven en zijn gezegende
arbeid. Hem dankt het Noorsche volk het nieuwe Noor
daarom was zijn uitvaart een huldiging met den-wegn,
luister van verheerlijking in 't licht van de glorie.
e

Dr FELIX RUTTEN.

TAALEENHEID
(Vervolg egt slot)
TOEPASSING DIER BESCHOUWINGEN OP ONZE TAAL

Zien wij nu eens hoe de zaken op ons taalgebied zijn
toegegaan.
Neem onze schrijftaal, gelijk zij heden nog algemeen
in zwang is, de Kollewijn-mannen terzij gelaten.
Indien wij op die schrijftaal De Vreese's grondbeginsel
(dat de schrijftaal de afbeelding is der spreektaal) toepassen,
dan bemerken wij al aanstonds dat die - schrijftaal niet meer
de afbeelding is van de spreektaal, die men heden als de
algemeen Nederlandsche wil huldigen. Zoo b.v. is het
onderscheid tusschen zachtlange en scherplange e's en o's,
dat nog steeds in de schrijftaal heerschende blijft, niet meer
de weerkaatsing van een gelijk onderscheid in de algemeen
Nederlandsche spreektaal; Leiden en lijden worden verschil
geschreven, maar eender uitgesproken, althans door-lend
de voorstaanders der algemeene taal. Zoo ook is het niet
waarschijnlijk dat de opbouwers onzer schrijftaal het dubbel
letterteeken ie zouden ingevoerd hebben, indien zij daardoor een korten klank hadden willen afprenten, gelijk het
nu volgens die algemeene uitspraak moet zijn.
Uit deze en andere punten mogen wij besluiten dat
onze schrijftaal nog wel de weerschijn is van eene vroegere,
maar niet meer van de huidige spreektaal, met andere
woorden, dat er eene taalverschuiving heeft plaats gehad
in het spreken, maar nog niet in het schrijven. Dat is zoo
waar dat de Kollewijnianen, het onregelmatige van den
toestand beseffende, opnieuw de schrijftaal tot eene ge.
trouwere afbeelding van het hedendaagsche spraakgebruik
willen hervormen. Zonder die hervorming schijnt de nieuwe
spreektaal ook nog niet hare eindbekrachtiging te hebben
ontvangen, te meer daar een groot getal ontwikkelde; Vla
niet scheutig zijn ze ook maar bij 't spreken aan te-minge
nemen.

TAALEENHEID i4_5

REDENEN TEGEN DE NIEUWE UITSPRAAK

Kan men aan dezen ongelijk geven ? Mij dunkt het
niet. Want
Io Wie heeft de verandering bewerkt en hoe?
Van geniale schrijvers of sprekers, gelijk zij waren,
die in andere landen de grondvesten van spreek- en schrijf
gelegd hebben, en gelijk De Vreese er voor zulke taak-tal
schijnt te wenschen, is in Nederland weinig te bespeuren
geweest, vooral onder die taalvernieuwers. Groote doorslaande geniëen heeft Noord-Nederland sedert het begin
der ige eeuw al niet meer gekend dan Vlaamsch- België.

Conscience, Ledeganck, Van Beers, Guido Gezelle,

Ro-

denbach, Streuvels kunnen het in opzicht van scheppend
vernuft halen bij Potgieter, Perk, Multatuli. Kloos,
Schaepman en meer anderen. Guido Gezelle is wellicht
nog de geniaalste onder hen, maar een machtig genie als
Vondel is over onze landen niet meer opgestaan. Eene
ernstige reden, dunkt ons, om de taal die in Vondel's
tijd, in Holland, maar onder Brabantschen invloed, tot
vastheid gekomen was, en die niet alleen de bestempeling
van 't genie droeg, maar tevens de verschillende, staatkundig gescheiden taalgewesten aaneensnoerde, niet roekeloos te willen hergieten.
'VAlie heeft dan, bij gebrek aan letterkundige geniëen,
onze spreektaal herwerkt ? Vooral spraakgeleerden, zoowel
in Holland als in België. Hier in ons land is de hervorming
vooral ingedrongen langs de , J oogescholen van Gent en
Leuven, en langs de Normaalscholen.
20 Een ongeluk was het ook dat Noord en Zuid niet
samen geëvolueerd hebben, maar dat Holland vooruitgetreden is zonder zich Vlaamsch- België aan te dragen.
Wel is het gevaar, dat daaruit voor de eenheid ontsproot,
verminderd doordien vele Vlaamsche spraakgeleerden zich
gewillig achter de Hollandsche in de rij gevoegd hebben;
maar, gelijk wij zegden, is het voor een volk niet genoeg
zijne eigenliefde te verzaken en zich inschikkelijk te toonen
om eene vreemde spraakgedaante aan te nemen. Als die
taal niet natuurlijker wijze met ons vergroeid is, zal zij ons
nooit in het bloed zitten; het zal nooit anders worden dan
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namaaksel, dat wij nimmer met ons eigen oorspronkelijk
merk zullen kunnen bestempelen. Ware de taalvervorming
geleidelijk ontstaan uit den innigen omgang, der beide
taalkreitsen, dan hadde Vlaamsch- België zich zelf voelen
leven in de nieuwe spraakvormen; maar nu het, instee van
vooruit te streven, slechts kan achterna streven, zal het
daar maar toe komen met al de linkschheid van iemand
die zijne bewegingen op die van anderen moet afzien en
nadoen.
30 En zijn wij eens lamlendig Holland achterna gestapt,
dan staan we voor eene tweede omschepping : die der
schrijftaal. Dat hier de zaak zich niet zoo gemakkelijk
schikt, is laatst ook in Holland gebleken uit den strijd
tusschen letterkundigen die tegen, en taalgeleerden die
voor Kollewijn's spelling vuur gaven.
Eene schrijftaal, die maar een dood en geen levend
woord is en dus niet beschikt over al de hulpmiddelen en
vaardigheden der menschelijke stem, is daardoor naeer
blootgesteld aan ongenoegzaamheid in uitbeelding der
woorden en dus aan verwarring en onduidelijkheid in de
begrippen.
De Kollewijnianen zelven, ofschoon zij veel durven,
hebben toch niet durven voorstellen den klank ei en ij, volgens hen maar één klank, ook door hetzelfde letterteeken
uit te beelden. Hetzelfde voor ou en au. In dit opzicht
durven zij de schrijftaal niet tot afbeelding der spreektaal
maken, gelijk zij volgens De Vreese's stelregel zou moeten
zijn.
,.o Daarbij komt voor Vlaamsch- België nog, dat zulke
vernieuwing der schrijftaal niet van een leien dak loopt,
maar slechts voltrokken wordt na jaren strijdens en wringens, na veel oneenigheid en onzekerheid. Nu wil men
juist dit tijdperk van inwendige worsteling, van barenswee,
doen samen vallen met den uitwendigen strijd dien wij in
Vlaamsch- België te voeren hebben tegen de vijanden onzer
taal, Walen of franschgezinde Vlamingen. De nieuwe
harrewar over spelling zal aan onzen taalstrijd veel meer
nadeel berokkenen dan het zoogezegd gemis aan eenheid
van uitspraak, dat De Vreese reeds zoo hinderlijk vond
voor de Vlaamsche Beweging.
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5° Doch laten wij de schrijftaal ter zijde en komen wij
terug tot de spreektaal. Waardoor onderscheidt zich het
algemeen Nederlandsch van de vroeger hier geldende beschaafde uitspraak, b. v. die van Ternest? Vooral door
hetgeen men noemt de vereenvoudiging, namelijk de vermindering der klanken : scherplange ee zachtlange e;
scherplange oo zachtlange o; ei = ij ; au ou, enz.
En die zucht naar vereenvoudiging is gesproten, denken
wij, niet uit natuurlijken groei of gedaantewissel van de
taal in den volksmond, noch, uit een esthetisch gevoel der
sprekers of letterkundigen, maar eerder uit eene behoefte
aan beslis theid en vastheid in het onderricht der taal. De
docenten vooral moesten last hebben met tweeklanken als
scherplange ee en oo, ij, au, die moeilijk te omschrijven
waren en niet altijd eender klonken zelfs uit den mond der
meest bevoegden. Een weergalm dier moeilijkheden ver
wij uit de Vreese's reeds aangehaalde woorden: ((De-nem
tijd is lang voorbij toen men meende den klank ij te kunnen
opgeven door te zeggen : niet zoo papachtig als de aai, niet
zoo mager als de ei; niet gei zeit weis, noch gaai zaait waais.
Het is vrij duidelijk dat dergelijke voorschriften niemand
aan een juiste uitspraak van de ei kunnen helpen. »
Daar ligt, denk ik, de knoop: die tweeklanken konden
niet nauwkeurig genoeg opgegeven en omschreven worden,
door wie? door de heeren docenten, door de spraak
daarom moest niet alleen de if klank weg,-gelrdn,
maar ook scherplange ee en oo, ook au, ook de lange ie en
oe-klanken.
Ik belijd dat ik niet aan phonetiek gedaan heb, maar,
gelijk de dagelijksche ervaring ons allen leert, is het aan
vele taalklanken eigen dat zij niet juist kunnen omschreven
noch opgegeven worden en ook dat zij van mond tot
mond eenigszins verschillend luiden. Dit feit moet zich in
alle talen voordoen, zeker ook in het Engelsch en Duitsch;
zou het b. v. gemakkelijk zijn den Engelschen a klank in
water te verbeelden of juist te bepalen? Maar onze westelijke,
zoowel als onze oostelijke naburen zullen zich wel wachten
daarom eene wegkering van tweeklanken te laten gebeuren
gelijk degene die men in onze spreektaal uitvoert en nu
ook in de schrijftaal uitvoeren wil. Wanneer eene taal eens
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Shakespeare's of Schiller's en Göthe's heeft gekend, (en
onze Vondel mag neven hen staan) -dan eerbiedigen de
nakomelingen de taal, die aan zulke meesters tot uiting
hunner zielsgewrochten gediend heeft, uit vrees hun volk
te vervreemden van die gedachtenkoningen. Veranderingen
zullen steeds voorkomen, maar zij zullen omzichtig ge
eerbied zal zich doen gelden, zoolang de geest-beurn.Di
dier meesters nog waait over dichters, schrijvers en
sprekers, en door hen over gansch het volk. Valt echter
het meesterschap over de taal in de handen van taalgeleerden, dan is het nogal natuurlijk dat dezen het stoffelijke
der taal meer op zich zelf beschouwen, en niet als het
natuurmatig orgaan van het gedachtenleven eens volks.
Dan vorderen zij regelmatigheid, eenvormigheid, nauw
om die te-keurigopfbahdnmscrije;
verkrijgen, beginnen zij te knotten en te kerven, uit te
snijden en uit te werpen.
,

EENIGE TUSSCHENEESCHOUWINGEN OVER DEN STRIJD
TUSSCHEN JONG EN OUD

En dan komen de jongeren aangedrongen om die
taalbesnoeiing toe te juichen tegen de ouderen, zoodat dit
alles prijkt met het merk vooruitgang. Dan kijven en grollen
de ouderen en.... dan lijkt het nog meer vooruitgang.
Dat is eenwonderbaar iets, die steeds terugkeerende
strijd tusschen het oude en het nieuwe: de ouden die zich
inbeelden. dat iets slecht wordt omdat het niet meer is gelijk
zij het van jongsaf gekend hebben, en -de jongeren die
wanen dat eene zaak nu maar voorgoed aan 't worden is,
sedert zij op de wereld zijn. Ja, zij meenen de wereld te
scheppen omdat zij er voor 't eerst den kop insteken. Als
nuchtere kalfjes slurpen zij de gedachten die een leermees ter hun als versehe melk voorzet. Zij heeten zich .de hermakers der wereld, terwijl zij niets anders doen, dan zweren
op het woord van hun meester of van een ophefmakend
schrijver.
Ik bemin de jonkheid, want zij is kracht; maar zij is
slechts eene wordende kracht, die nog zoekt naar meesterschap over zich zelve. Daarom kan men de jeugd beminnen
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en tevens zich verlustigen in hare simpelheid, indien zij
niet gepaard gaat met te veel driestheid.
Anderzijds moeten wij ouderen ons mijden grolpotten
te worden, gelijk de carbens minorum, de vitter op jongeren,
waar Horatius van spreekt.
Iets buitengewoons echter ligt er in den strijd tusschen
de oude en de nieuwe strekking, gelijk die heden in onze
Vlaamsche- taalbeweging voorkomt., : het is dat de jongeren
meer schoolsch, 'k zou haast zeggen meer pedant, meer voor
tucht en dwang zijn dan de ouderen, die integendeel meer
voor los- en vrijheid uitkomen. De jongeren berispen de
ouderen om hunne zoogezegde slordigheid en zorgeloos
jongeren kruipen vóór de ouderen op het leerge--heid.D
stoelte en vragen plechtstatig een aandachtig toeluisteren
naar nieuwere voorschriften. Straks nu zullen de grijsaards
zich veroorloven, met papierbollen naar het hoofd der
jongere meesters en tuch.tpreekers te gooien.... Zoo is het
dan gansch de verkeerde wereld.
In zake uitspraak die ons nu bezighoudt, denk ik dat
wij ons moeten verheugen over de nieuwe wending.
De jongeren verwoorden en verklanken beter hunne
gedachten dan wij het deden in onzen tijd. Fier mogen
wij zijn op onze jonge redenaars, en ook in den gezelligen
omgang hoorgin wij eene zuivere, deftige taal, die eerbied
afdwingt. Vroeger kwam zij slordig voor zelfs bij voor
zelfs in tooneelspelen, op prijsuitdeelingen en-drachten,

elders. Laatst hoorde ik in het Klein Seminarie van
Mechelen, Balders Dood; alles samengenomen, was 't veel
beter dan vroeger.
In de verzorgde uitspraak ligt de zege onzer taal ;
daar kunnen wij niet genoeg van overtuigd zijn.
Maar stellen wij nu ook de eischen voor eene gekuischte
uitspraak niet te hoog ? Vooral dat die hervorming onzer
taal niet het kenteeken drage van naäping en gemaakt
-heid.
En gemaaktheid vond ik wel wat in die jonge spelers
te Mechelen; mij dunkt, velen zoeken nog, zij zijn niet
zeker van hun stuk, en zoo komen hunne klanken niet tot
die volheid en rondheid, die passen aan een Vlaamschen
mond.
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WAAROM IK DE UITSPRAAK VAN TERNEST VERKIES

Mijns dunkens heeft men uit de spraak al te veel
gezonde en vruchtbare scheuten als waterscheuten weg
te veel echt dietsche klanken geweerd, In-gesnoid,al
plaats van ze te zuiveren. Als ik moet kiezen tusschen
léeren (zachtlang uitgesproken) en leeren uitgesproken met
diepuitgehaalde scherplange ee, zoo iets als e-ie, dan vind
ik het eerste schooner; zoo ook verkies ik geló(o)ven boven
gelooven plat uitgebracht als geláoeven. Maar tusschen die
twee uitersten ligt de uitspraak van Ternest, die de scherp
ee doet klinken als eene lange zachtlange e, gevolgd-lange
van eene korte (eë), die in de uitspraak samenvloeien.
Vansgelijke oo = oö. Die klanken zijn even welluidend en
beschaafd als de zachtlange e. Ik beken nochtans dat het
gemakkelijker is de scherplange ee eenvoudig af te schaffen
dan ze beschaafd uit te brengen. Daarom wil ik die ver
niet bestrijden, maar zal toch het onderscheid-envoudig
tusschen scherplange en zachtlange e aanzien als een
kenmerk van den stam-Nederlander tegenover Walen of
vreemdelingen, voor wie meer eenvormigheid wenschelijk
is. Wil nu ook de Nederlander dit onderscheid laten varen,
wij kunnen hem dit recht niet ontzeggen; maar alleen
betreuren dat onze taal er armer door wordt in klanken
en min redematig in hare schriftteekens. Wanneer immers
een onderwijzer aan een eerste-broek -ventje moet zeggen :
« Gij moet nu eens dubbele e of o, dan weer enkele e of o
schrijven, maar in de uitspraak is dat toch net eender »,
dan moet het al geen erg filosoof zijn om seffens op te
merken : « Waarom schrijven ze 't dan verschillig? » En
dan zal de onderwijzer niet anders kunnen dan die taal
goed te maken met te antwoorden dat vroeger-domhei
bijna iedereen, en de groote menigte volks nu nog in de
dagelijksche spraak die woorden verschillend uitspreken.
Waaruit dan ons schoolgastje dra zal kunnen opmerken
dat er in de wereld veel dingen verdraaid zitten. Hetzelfde
geldt voor ij en ei. Waarin zou het onze taal ontsieren,
indien wij aan die letterteekens eene eenigszins verschillende klankwaarde geven, gelijk Ternest het deed en gelijk
het ons vroeger geleerd werd? Het kan maar de duidebr
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lijkheid bevorderen. In vele gevallen zal, wel is waar, de
samenhang uitwijzen waar het leiden, en waar het lijden is,
Doch in voordrachten van wat hooger vlucht of meer ingewikkelden aard, vooral wanneer er soms al een woord
van den spreker verloren gaat, zal het eene tegemoet
koming aan het verstand van den toehoorder zijn, die
gansch verschillende woorden ook verschillend uit te
spreken. Bij de opvoering van Balder's Dood, stuk van
hooge poëzie, ondervonden wij dat de eensluidendheid van
ei en ij geenszins de duidelijkheid bevordert.
En waarom moet gauw klinken als gouw? En waarom
moeten de lange ie en oe klanken ook al wegvallen? Ik begrijp maar niet hoe dat de spraak meer beschaafd maakt.
De korte oe, luidende als de Duitsche u in Mutter, is
zeker een korte, krachtige klank; in de Brabandsche volks
hebben wij hem in vele woorden, als hómmel, dómme--sprak
len, rammelen, waar hij oprechte klanknabootsing is, en ik
heb het dikwijls betreurd dat de beschaafde taal daar eene
gewone o van gemaakt heeft, wat alle klanknabootsing te
niet doet. Maar nu, volgens de algemeene Nederlandsche
uitspraak, zal in zulke woorden de korte o klank blijven,
maar de lange oe wordt in andere woorden verkort tot
korte oe. De lange oe verdwijnt dus uit de taal. Ik zou liever
de beide klanken behouden.
Met de uitspraakleer van Ternest vermeden wij al die
cc vereenvoudiging », een duikwoord voor verarming. En
daarom dunkt mij dat wij nog gerust Ternest mogen volgen.
Moeten wij hem volgen ? Dit zeg ik niet; en willen ook de
de Vlamingen zich toeleggen op de spreekwijze der ontwikkelde Noord - Nederlanders, ik zal daarom niet moord
en brand schreeuwen. De vrijheid binnen die grenzen kan
ons niet schaden.
Zelfs zou ik in sommige punten van mijne vrijheid
gebruik maken tegen Ternest, b.v. waar het geldt den i en u
klank. Hierin komt Ternest overeen met de Hollanders,
dat hij de i meer als e en de u als korte eu doet uitspreken,
wat ook de Vlaandersche tongval is.
In Brabant integendeel hebben wij van jongs af, ook
ter school, de i en u uitgesproken gelijk de Franschen in
lisse en lumière. Moet men dit nu veranderen? Ik denk
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het niet. Die klanken zijn in zich zelven heel zuiver en
welluidend, en de verstaanbaarheid wordt niet geschaad ;
Hollanders en Vlaanderaars zullen ons niettemin gereedelijk
begrijpen.
Nog eens, alle eigenaardigheid, alle verscheidenheid
hoeft niet weggekapt. Misschien zullen, door een gemeen
omgang van alle taalgenooten met elkander, de-zamer
Brabantsche i en u geleidelijk verdwijnen; het zij dan zoo;
maar intusschen moeten wij zoo wegsmijt-achtig niet
zijn met klanken, die altijd volle recht op bestaan gehad
hebben.
Onze taal zal er niets bij_ winnen, indien wij allen
keurig geijkt Nederlandsch praten, zoodanig dat én de
Brabander, en de Limburger, én de Oost- of Westvlaming
schuilgaan. Zoo hebben b.v. de Westvlamingen en de
Limburgers in hunne spraak eene innemende zachtheid,
die wij Brabanders, en ook de Hollanders, missen. Ongetwijfeld moeten Limburgers en Westvlamingen hunne
dialectspraak laten varen ; toch mag hun wel iets bijblij ven
van hun gemolligheid. Op het Maria- congres van Averbode
trof mij de bijzondere zoetheid van Mgr. Ruttens taal;
ofschoon hij zuiver sprak en niet dialectisch, won het zijne
Limburgsche malschheid op de Noordnederlanders, die

nochtans heel mooi spraken.
En daarom sluit ik met den wensch : handhaven wij
((de vrijheid in het beschaafde », vallen wij elkander niet
lastig om eene schakeering van klank, als het maar geen
gewestelijke wanklank is. Daarmee zal onze taal het verst
komen; want iedereen zal zulke taal als de algemeene, en
toch tevens als de zijne erkennen. Zij zal te eerbied
zijn omdat zij de taal is van allen en te liever-werdig
omdat er toch iets van elk persoonlijk in is.
Doch, vermits ik mij van eerst af niet op het standpunt
van wetenschap noch van schoonheid, maar veeleer van
werkelijk nut wilde plaatsen, met het oog op den vooruitgang onzer taal en onzes volks, zoo dring ik nog vooral aan.
op deze slotbeschouwing: door eene billijke vrijheid behouden wij al onze strijdkrachten, integendeel door een
opdringen van het zoogezegd algemeen Nederlandsch
zouden wij vele onzer beste krachten doodleggen. Inder-
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daad, hoe velen zijn er niet, zelfs onder de schranderste
aanleiders der Vlaamsche Beweging, die zich bewust zijn
van hunne machteloosheid, het algemeen Nederlandsch naar
de jongste eischen te spreken ? Moeten die allen voortaan
zwijgen of voor den dag komen met eene taal, die zij, als
onbeschaafd of min beschaafd, geminacht weten? Reken
daarbij nog zooveel anderen, zelfs jongeren, die wanen
« algemeen Nederlandsch » te kunnen spreken en het toch
niet kunnen en die bijgevolg zouden moeten ontgoocheld
worden; wat zal er dan van onze voormannen nog overblijven ?
Zoo ver toch is het reeds gekomen dat ouderen van
jaren, die nochtans van jongs af hunne taal bemind en
beoefend hebben, en zich heel natuurlijk en ongedwongen
erin uitdrukten, nu bijna den mond niet meer durven
openen vóór een iet of wat ontwikkeld publiek.
En op maatschappelijk gebied? Men begint zich tegen
loffelijke wijze in studiekringen en spreekbonden-wordigp
toe te leggen om zelfs onder de volksjongens, onder de werk
sprekers te vormen, en men gelukt erin. Doch wan--liedn
neer men nu, om goed te spreken, moet spreken gelijk de
hoogere kringen in Noord- Nederland (wat volgens De
Vreese verscheidene jaren omgang en oefening vooronder
jongelingen uit den werkersstand zullen zich-stel)hov
dan nog voor eene volkstribuun durven wagen? Onze taal
zou aristocratisch worden, instee van volksch, en nog
eens, dat is regelrecht tegen den aard der Vlaamsche Beweging, die steeds was eene beweging voor het volk.
Integendeel, wanneer men zich met gekuischte taal te
houdt, dan zal, bij den voortgang der algemeene-vredn
strekking daarheen, welhaast geen jongeling of meisje de
hoogere graden van het lager onderwijs doorgemaakt
hebben of z ij zullen zich behoorlijk overal kunnen doen
hooren. Ik denk dus dat iedereen over de baan kan met
de strekking hier uiteengedaan, dat zij kan een einde
stellen aan veel nuttelooze twisten met aan iedereen vrij heid van beweging te verschaffen, en vooral dat zij onze
werkmachten best zal bijeenhouden, ontwikkelen en ver
-hogen.
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NAPRAATJE
Bij het herlezen van dit schrijven spelen mij nog aller
gedachten vóór den geest nopens de verhoudingen-hande
van het huidig Vlaamsch geslacht tot de Hollanders en
hunne taal, ook hunne schrijftaal.
Ik denk dat er tegenwoordig bij de Vlamingen eene
overdrevene strekking bestaat om in alles bij de Hollanders
((ter school » te gaan.
Wij moeten meer zelfstandig blijven, zelfs in onzen
vertrouwelijken omgang met de Hollanders, die zeker
wenschelijk is.
Zijn de Hollanders ons inderdaad zoo ver vooruit ?
Ongetwijfeld 'hebben onze Noorderbroeders, dank zij hunne
taaleenheid, zich geleidelijker en ordelijker kunnen ontwikkelen, daardoor zijn vele zaken bij hen beter geordend,
staan vaster. Dat is waar; maar krachten zijn hier evenveel,
en misschien meer dan in Holland. Ook katholieke geleerdheid ontbreekt hier niet, dank zij de Leuvensche Hoogeschool, eene lichtbron ook voor Holland; wij moeten zien
onze krachten te ordenen, doch naar de voor ons natuur
dus niet naar Hollandsche wijze. Met ze volgens-lijkste,
Hollandsch fatsoen te willen vervormen, zouden wij vele
krachten doodprangen. Te meer daar er in Holland wel
wat veel fatsoen, wat overbeschaving is. De Hollanders
zijn een cultuurvolk, dat is vast, meer zelfs dan Franschen
of Engelschen, misschien evenveel als de Duitschers. De
Duitsche, de Fransche en de Engelsche beschaving zijn
in Holland samengevloeid; de Hollanders hebben alles
ieverig opgegaard en samenverwerkt. Maar heeft de eigene
Hollándsche gedachte er niet onder geleden? Althans, ik
vind in de Hollandsche schriften meer degelijkheid dan
oorspronkelijkheid.
De Hollanders zijn, ook op geestesgebied, deftige
kooplui, die u voor schoon geld goede waar bieden, deug delijk, onvervalscht en netjes verpakt ; geniaal echter zijn
ze minder. Daarbij, tegenover onzen Vlaamschen landaard
vallen ze wel wat statig en stijf.
Ik denk dat in Vlaamsch- België meer oerkracht bestaat
i
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dan in Holland; daar kan iets heerlijks uit worden, op
voorwaarde dat het niet misgroeit door naäping.
De Hollanders zelven zullen ons liefst zien in onzen
lossen, vrijen gang. Professor Van der . Vlugt zegde dit
laatst openbaar te Leiden. Is er iemand die zich minder
aan vreemd maaksel gelegen liet dan Guido Gezelle ? En
toch wordt hij uit al de Vlamingen het hoogst in Holland
geschat. Het zelfde bijna geldt voor Stijn Streuvels en
Hugo Verriest. Geen van allen, die het voetspoor der Hollanders willen drukken, heeft tot hiertoe een zoo grooten
naam in Holland verkregen, al zijn er onder hen verdienstelijke mannen.
Meer dan ooit moeten wij vasthouden aan onze zelfstandigheid, die 'dan toch de machtigste, 'k zou bijna zeg
gen, de eenigste beweegreden van onzen strijd tegen de
verfransching geweest is. Wij, kampers uit Rodenbach's
tijd, hebben toen geene andere strijdleus vernomen dan het
fiere: (( Zijn wat we zijn! » En heden is dat meer noodig
dan ooit. Wat het meest te loor gaat, althans buiten het
gebied der stoffelijke ontdekkingen, is het zelfstandig
denken. Er zijn tegenwoordig vele gedachtenverzamelaars,
maar weinig denkers; veel zoekers, maar weinig onderzoekers. Men neemt maar goedsmoeds aan wat het merk
draagt van een wetenschappeljken naam.
Kleine volkeren, meer dan groote, moeten oppassen
om niet onder den stroom van vreemde gedachten hunne
eigene geestesgeaardheid te laten verstikken. Zoo min de
Hollandsche als de Fransche gedachte moet de onze over
heerschen; wel mag de Vlaamsche met de Hollandsche
gedachte samenvloeien tot één verstandelijk leven.
Zoo ook voor de schrijftaal. Wij mogen onzen taalschat
niet beperken tot de geijkte uitdrukkingen die Nederland
ons zou overgemaakt of waar het ten minste zijn stempel
zou op gedrukt hebben. Wat in den Vlaamschen volksmond
leeft, is over 't algemeen gaaf Dietsch. Is het soms wat
verschillend van het Hollandsch, het zal daarom niet min
verstaanbaar zijn of worden. Sommige Vlaamsche woorden
of gezegden wil men vervangen door zuivér Nederlandsche,
die ook wel goed zijn, maar die in de beteekenis maar neven
de Vlaamsche liggen en ze niet dekken. Aldus neemt men
eene schakeering weg en verarmt de taal.
-

-
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Onze taal is rijk aan natuurlijke hulpmiddelen, maar
door onze schoolsche vreesachtigheid is zij in menig opzicht
ten achtere gebleven. Zij groeit weelderig op vruchtbaren
grond, maar zij wordt al te fel gesneden.
Dikwijls hebben wij goede, verstaanbare uitdrukkingen,
maar durven ze niet gebruiken.
Wat hebben wij b.v. voor onze taal gewonnen als wij
beslist hebben dat « bestatigen » geen Nederlandsch is?
Het ligt wel niet op de tong van 't volk; maar het is zoo
nauw verwant met het echt Dietsche staat (eenen staat oppmaken enz.) dat een boer, die het nooit gehoord heeft, het
aanstonds zal vatten. Men werpt het roekeloos weg en
straks kan men met vaststellen, waarnemen, bevinden enz. maar
niet juist gezegd krijgen wat men met bestatigen beteekende.
Doch eenige geleerden hebben ontdekt dat het zou kunnen
ontstaan zijn. onder Duitschen invloed 1!— och arme! Moest
men zbb voor elk woord nagaan op welke wijze het opgekomen is, wat zouden wij vele woorden moeten uitgooien 1
De Fransehen zouden niets meer behouden van hunne taal.
Andere malen geldt het door en door Dietsche wendingen. Zoo b.v. werd iemand, die nochtans erkend wordt
als eene gekuischte taal schrijvend, gelaakt omdat hij naar
Vlaamsche wijze had durven uitdrukkingen gebruiken als
deze : « De zaak waar ik over gesproken heb)) (waar gescheiden van over). --- Welnu dat heeft zeker niets gemeens met
Fránsch noch Duitsch en zit zoo diep in onze taal dat wij
Vlamingen het moeilijk anders over de lippen kunnen
krijgen. En wat kwaad kan het? Zal de Hollander het niet
verstaan? Nog eens men neme in acht dat eene taal slechts
dient om verstaan te worden en dat dus de eischen der
eenheid al niet veel verder moeten strekken dan die der
verstaanbaarheid. Misschien zal later de innige omgang
van Noord met Zuid meer eenheid aanbrengen; maar dan
zal dit geleidelijk komen, en dus ook natuurlijker zijn. En
dan zullen de Hollanders ook de kans gehad hebben, om
van ons over te nemen wat deugdelijk is en wat de taal kan
verrijken. Daarom ben ik er tegen dat wij, Vlamingen,
voorloopig iets zouden verwerpen, alleen omdat het in
Nederland niet aangenomen werd. Waar gaat het heen als
men b.v. ons woord schouw wil bannen voor schoorsteen ?
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Doch vooral wil ik hier op drukken dat wij in de
woordkoppelingen, samenstellingen, afleidingen, beeldspraak enz. alles moeten durven gebruiken wat volgens de
Eigen kracht der woorden goed en verstaanbaar is.
Zoo las ik eens dat breede gedachten min goed Neder
zou zijn dan onbehrom en gedachten. Waar haalt men-landsch
dat? Als ik het begrip breed stel nevens gedachte, dan zie ik
dat zij goed samengaan, zoowel als b.v. grootsche, we_idscke,
ruime, milde gedachten enz.Onbekrom^en, als zijnde een dubbele
ontkenning, drukt hetzelfde uit als breed, maar op eene
onrechtstreeksche, dus verzwakte wijze.
Als men Ruysbroeck leest of vondel„ dan is men
gedurig aangenaam verrast door hunne zoo schilderachtige
als passende uitdrukkingen, omdat men voelt dat die mannen in de eigen beteekenis der woorden dóorzagen, dat zij
de meesters van de taal waren en niet enkel taalmeesters.
Ik ben dikwijls afgunstig op de Duitschers omdat zij
zoo 'n schoone woorden hebben, waar wij niets hebben en
tot eene omschrijving onze toevlucht moeten nemen, alhoewel wij met dezelfde moeite als zij aan keurige, kernachtige
bewoordingen konden geraken; en dan ben ik kwaad op
ons eigen volk en op onze schrijvers, omdat zij zoo onnoozel
bedeesd geweest zijn en niet hebben durven dóorspreken
uit vrees dat de meester zou kijven. Want, ja, men zou het

woordensmederij geheeten hebben.
Maar de woordensmederij zit zoodanig in de natuur
onzer taal dat de eenvoudigste werkman alle dagen mag
woorden smeden en het ook doet. Af kasel is wat men
afkapt, en afsnijdsel wat men afsnijdt, al heeft men ook
nooit dit woord gehoord. Een luchtschip was iets waar men
mee door de lucht vaart, lang vóór dit ding bestond. Men
hoeft zich maar af te vragen : Is dit nieuw woord door
zichzelf klaar ? Zoo ja, dan is het bruikbaar.
Vooral zouden wij moeten gesteld zijn op korte, bondige spreekwijzen. Ik ben soms lastig, wanneer ik bij eene
vertaling in 't Nederlandsch uit het Latijn of zelfs uit
Fransch of Italiaansch, met den oorspronkelijken tekst er
neven, zie dat er in onze taal een steertje van vier of vijf
regels op elke bladzij uithangt.
En als ik ga naspeuren vanwaar dat komt, dan bevind
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ik gewoonlijk dat de vertaler in plaats van een kort Neder
woord eene waterachtige omschrijving heeft noodig-landsch
geoordeeld ofwel aan den tekst wat bijgeplakt heeft tot
opheldering, alsof onze Vläamsche menschen minder ver
waren dan de andere. En dikwijls heeft men aldus-standig
de gedachte maar wat uitgelept, dus min straf gemaakt.
Onze taal toch, het hoeft gezegd, ofschoon zeer kort in
hare stamwoorden, is overlast van hulpwerkwoorden en
achternaslepende voorzetsels of bijwoordjes. En onze taal
willen er nog wat bij aanhangen. Zoo b v. «dit-zuiveras
laat veel te wenschen », gelijk ons volk zegt, is niet genoeg,
daar moet nog over bijkomen. En dan komt dat na een
langeren volzin dikwijls achternageslodderd, gelijk een
kwajongen een stuk van zijne kous of zok achternasleurt.
En nochtans, zie ik de eigen kracht van het woord na, dan
zegt laten mij zooveel als overlaten.
Om dezelfde reden zou ik u niet vragen : « Maakt gij
deel van dien kring uit? » Gij kunt dit evengoed maken als
iuitmaken . Uitmaken schijnt zelfs meer te wijzen op eene verzameling : vijf en zes maakt elf uit, ofschoon zelfs daar dit uit
mij niet volstrekt onmisbaar voorkomt.
Wij, Vlamingen, hebben misschien zooveel geduld niet
als onze Nederlandsche broeders. Is het een gebrek : \ el
mogelijk. Maar iedereen zal bekennen dat de Hollanders
dikwijls veel te omslachtig zijn. Daar kunnen wij minder
goed mee om, en dat is juist geen gebrek.
Wat pronkerig zijn sommige onzer Noorderburen ook
wel, niet zoo ijdel bluffend als de Franschen, maar statig
pralend, mooi pratend met een zeker zelf behagen en
daarom het wat rekkend. Bij den Vlaming komt het er
ronder, kortweg uit, en indien hij niet in onbeschaafdheid
valt, wat hem wel eens gebeurt, dan is 't er niet slechter
om. Aan die pronkerigheid is misschien te wijten het
overtollig gebruik van Fransche woorden bij menigen
Nederlander: hij laat graag hooren dat hij ook Fransch
kent, al is zijn Fransch nog wat kaler dan het onze, getuige
het koninginne-fransch. Ik weet wel, men brengt dan in:
ik kan het anders niet zoo goed gezegd krijgen. Dat is waar:
wat men in ééne taal denkt, komt er in eene andere nooit
gansch gelijk uit. Daarom moeten wij denken in de taal
V

TAALEENHEID

159

waarin wij spreken, vooral wanneer het onze moedertaal
geldt. Ieder menschelijke gedachte zoekt in elke taal haar
eigen weg; zij vindt dien zeker, maar 't kost wat moeite.
Neemt ge nu maar seffens eenen weg, dien vreemden
reeds baanden, dan zoekt gij zelf er geenen en ge krijgt
nooit dien, welke u het beste zou gepast hebben. Gestroost
gij u het ongemak niet u eens een eigen kleed aan te passen,
dan zult gij het altijd met afleggers van anderen moeten
stellen, die niet naar uw lichaam gesneden zijn. Zoo zal
het gebruik van vreemde woorden of gezegden niet alleen
eene taal ontsieren, maar ook verarmen. Denken wij in onze
taal, wij zullen haar verrijken. Wij zouden kunnen uit
vak- of kunstwoorden, die onder een Latijn --zonderi
schen of Griekschen naam de wereld zijn ingetreden. En
dan nog is het goed het Nederlandsch woord er bij te doen,
dat ons heel dikwijls eene bepaling zal sparen.
Men heeft ook herhaald dat ons taalgevoel verstompt
is, in. België ; dat wij het moeten gaan scherpen en toetsen
op dat der Hollanders. Ik neem aan dat dit laatste meer
gaaf gebleven is; maar ook in Vlaamsch- België, vooral op
den buiten, is het taalgevoel verre van weg; het is er integendeel in vele gevallen nog frisch en onvervalscht. Bij
ons bloedeigen volk moeten wij ons taalgevoel halen. Zoo
deden David, Guido Gezelle, Hugo Verriest, Stijn Streu
zij deden wel. Waarom? omdat het-vels,AmatJon
Belgisch taalgevoel, zelfs daar waar het onverbasterd
Vlaamsch gebleven is, niet gansch het Hollandsch taalgevoel is. Wij moeten dus het onze louteren, want een vreemd
aannemen, dat gaat niet : dat zal ons altijd onnatuurlijk
staan. Wel geef ik toe dat wij tot loutering van ons taalgevoel zullen veel nut trekken uit den omgang met de
Hollandsche schrijvers ; maar steeds moet ons taaleigen de
grondslag zijn onzer taal, het water uit eigen bron dat wij
wel door een teems kunnen zijgen, maar nooit door ander
vervangen bij middel van waterleiding.
En dan zal de beste teems nog zijn : doorzicht in de
eigene waarde der woorden.
Wat de eenheid betreft, die komt van zelf als men met
elkander omgaat: de eene zet zich natuurlijker wijze naar
den andere.

x6o

TAALEENHEID

Daarmee sluit ik deze eindbemerkingen. Ik zegde vrij
mijne persoonlijke meening. Eenieder neme er van wat
hem aanstaat. En moest ik mij nog eens verschoonen omdat
ik zou stout en bout gesproken heb over taalkunde, waarin
ik geen vakman ben, dan zal het nu voor mijne lezers
duidelijker zijn dan in 't begin, dat ik, verder dan de taal,
bedoeld heb eene grooter krachtontwikkeling, een hoogere
vlucht van onzen volksstam. Het dunkt mij immers en velen
als mij, dat de zwaarder eischen, die men den Vlamingen
voor uitspraak en schrijftaal stelt, van aard waren om
velen af te schrikken en stil te leggen, ze dood te drukken
onder ijdele vormelijkheden. Daar wilde ik tegen ingaan
en besluit daarom met deze woorden : Wie tot nut van
zijn volk op spreekgestoelte of in schrift iets te zeggen
heeft, zegge het vrij en gebruike zijn eigen natuurlijke,
maar verzorgde taal.
F. DRIJVERS.

Willebroech, .rg SeJtember 19 10.

DE EENIGE TROOST
(Vervolg)

Eén weet ik die de smart uit de oogen lacht,
Stil naar zijn woon, den sluitboom opgeheven,
loopt een bewandeld pad langs lommerdreven,
vol zang en bloemengeur en zomerpracht.
Ver hoort ge 't feestgeruisch dat vedelzacht
van 't lichtend voorportaal komt toegezweven,
en vroomheid voert op blanke pluimenreven
langs 't lichtblauw water zijne zwanenwacht.
't Geloof, voor wien geknield om toegang smeekt,
ontsluit dit slot, de Hoop verkloekt zijn schreden
door 't hoog vertrouwen dat ze in de ooren spreekt,
en Liefde werpt de feestzaal, waar een meer
van glorie glinstert open voor zijn schreden,
en juicht als hij op 't hart ligt van den Heer.

Hij de oorsprong aller dingen en hun eind,
die elke ziel heeft naar den vorm gekneed
van, eigen wezen, en zijn onbelijnd
geluk haar liefde als loon heeft aanbesteed;
Hij ziet hoe zij in breed verlangen kwijnt
naar lichten dageraad van vrede, en weet
dat 't stoflijk kleed haar nog omprangend schrijnt,
en steeds ontvanklijk maakt voor dieper leed.
Maar boven smart staat hoog zijn lieflijkheid
met sterkende oogen als een trouwe wacht,
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gelijk de zon, hoe schijnbaar koud en wijd
de bang omwolkte wereld tegenlacht,
tot ze alle treurnis voor haar heerlijkheid
verdrijft, en rijst in volle gloriepracht.

3
Eens koninklijk ten smartentroon gestegen,
stak hij zijne armen uit naar alle leed,
en liet op haar de warmte-weelde wegen
van zijn diep-lievend hart dat openspleet.
In nieuwen dageraad, die allerwegen
hóóg aanbloosde en den zwarten nacht bestreed,
kwam 't menschdom, bleek oplachend, nu 't den zegen
voor droef, nooit heelbáar lijden tegenschreed.
Toen neigde als over 't nachtlijk donker meer
een nenufar, die Vorst zijn voorhoofd neer,
zijne oogen hadden 't lieve licht verloren...
Maar dit sprak wonderbaar zijn open hart,
door de aarde in dank beluisterd : alle smart
is nû tot liefde in liefdeleed herboren.

4
Hier is het goed en vreemd aan 't bange duister
om de zuilen, die met zwaar
van buiten,
belauwerd hoofd het welfsel schragen, ruischt er
een heimnisvoile vrede wonderbaar.
Nog wordt mijn ziel 't opwolkend na-gefluister
van schuchter- stille beden wel gewaar,
die harpende engien door den lichten luister
op veeren voerden voor het hoogaltaar.
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't Is Jezus' woon, als lichtbaak opgebouwd,

hoog rijst door 't donker de gestalte, en schouwt
naar 't droef geklots der wijde wereldzee.

De vaarder lacht om 't licht dat tegengloort,
hij wendt den boeg en zet zijn koers weer voort
met volgeflapte zeil naar de open ree.

5
0 liefste Oase in de aardsche veewoestijn 1
vér waait de weelde van uw schaduwboomen
de schorre lucht vol koelte en zoete aromen,
en ruischt het klaar geklater der fontein.
-

Bestoven, zonneblind, en moe van 't diep geschrijn
der smartbevrachte schouders zal hij komen
de reizer, laving zoeken bij de koele stroomen,
en lommeren onder 't breede palmgordijn.
In 't schaduwleger neergespreid, vergeet
bij frissche koeling hij zijn vorig leed,
en vrede lonkt zijn dankende oogen tegen.

Ten heuvel wenkt in purpren avondgloor
zijn Stad hem toe, en te ochtend stapt hij door
naar 't hoog opdoemënd einddoel zijner wegen.

6
0 droeven, die na bangen nacht verwacht
dat rozig-blbnd de kim zal openslaan,
en toch den dag, ter lip een luide klacht,
in dijzig-kille
zig-kille hillen op ziet staan.
Nu is een groot erbarmen toegebracht
Door schaamlen schijn van brood lacht God u aan,
God, die de kleinen wel heeft groot-geacht,
en ongetroost niet een laat wedergaan.
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Hier houdt Hem immer zijn meéwarigheid,
en liefde omdonst zijn klare Majesteit
opdat gij schroomloos vroom Hem naadren zoudt,
als tamme duiven door de lichte lucht
neerklapperen op streelzacht veérgerucht
naar dien tot voeden steeds de hand ontvouwt.

7
Treedt vroom-stil naar dit grondloos liefdemeer;
lief lacht zijn blauwte ombloeid van roode rozen,
de zonneboden dalen dartel neer,
en liggen licht in 't bloemenbed te poozen.
Zoo eenzaam is 't en zalig- stemmend ! Veer
versterft het moede lied der aarde, en blozen
haar smarten weg, hier spant zijn gorgel weer
de nachtegaal tot zangen uitverkozen.
Neigt naar dit meer uwe oogen, ziet hoe kuisch
en lichtdoordrongen zijn de diepe gronden,
uw hoofd omzoeft een pluimzacht windgeruisch.
Nu heeft uw ziel het rustoord wel gevonden, -bouwt op den oever haar een hoog stil huis,
beleven zal ze onsterflijk-zoete stonden.

8

o komt tot Hem! Steeds vaardig tot erbarmen
ziet op uw zerpe klacht zijne aandacht neer,
Hij spant om 't wereldwee zijn vreêvolle armen,
en licht den blos op bleeke wangen weer.
Ziehier zijn Hart! De Bartle duiven zwarmen
in zijnen gulden glans, of liggen teêr
hun zijen zijde in 't doezlig licht te warmen
schuinleunend met hoogopgezeilde veér.
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o komt tot Hem! Neigt naar het kalm gedein
van zijn lief-hijgend hart uw hoofd te rusten.
Straks ziet uw oog door purpren glorieschijn
het open land van vrede op halme kusten.

Dan rijst ge, een diadeern op 't voorhoofd, recht,
uw tranen zijn tot paarlen ingelegd.
J oz.

(Wordt vervolgd).
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BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN
i. F.

DRIJVERS: De Kerk en de Vrijheid, (xv en xgi blz., Ant-

werpen, Courtin). -- 2. FR.

W.

FÖRSTER,

Autorität und Freiheit,

(xvi en 192 blz., München, Kösel) en P. LIPPERT, S. J.: Autovität und Freiheit (« Stimmen aus Maria-Laach », 1910, 6e afl.).

-- 3. Dr J. V. DE GRooT, 0. P.: Denkers van onzen Tijd, (328 blz.,
Van Langenhuysen, Amsterdam). -- 4. Ihr GRUPP : Jenseitsreligion, (xii en 202 blz., Freiburg i. B. Herder). — 5. Dr J. BITTRE MIEUX, Apologetical Questions, (vin en 116 blz., Leuven, W outersIckx). -- 6. VACANDARD, La Condamnation de Galilée, (Etudes de
,

critique et d'histoire religieuse, Ire série, Parijs, Lecoffre). -: Galilée et l'Eglise, (xiv en 238 blz., Avignon,
Aubanel). -- 8. ADOLF MÜLLER, S. J. : Der Galilei-Prozess, (vIII
en 206 blz., Freiburg i. B. Herder). -- 9. Dr K. C. SCHNEIDER,
Die Grundgesetze der Deszendenstheorie, (Freiburg i. B. Herder),
en BOUYSSONE : Fixisme et Transforxnis'ne (c( Revue du Clergé
Frangais », z5 Mei 19Ioß, en WINTREBERT (zelfde tijdschrift,
i Mei en i Nov. i91o), en COLIN : Les Théories récentes de l'évolutionisnne (« Revue prat. d'Apol. », 15 Mei 191o).
J. PIERRE AUBANEL

1. --- Beide werken, van E. H. Drijvers en van Förster,
verschenen rond denzelfden tijd. Beide hebben het in den grond
over hetzelfde onderwerp. Förster opzettelijk over de harmonie
tusschen gezag en vrijheid, in de Kerk verwezenlijkt. E. H.
Drijvers meer bepaald over de uitoefening dier vrijheid in de
Kerk. Bij Förster treffen we den geleerde aan die het ingewikkelde leven der moderne intellectueele wereld in alle richtingen
heeft gepolst, en het vonnis uitspreekt over zijne uitspattingen.
In E. H. Drijvers hèbben we den stillen denker-theoloog, die, in
zijn boezem voelende de liefde tot de Kerk ende vrijheid, in klaar
daglicht wil stellen hoe die vrijheid in de Kerk onderdak komt.
Bij Förster dan ook de breede belezenheid, het warm mede voelen met de groote intellectueele denkers, van dewelke E. H.
Drijvers zich meer op afstand houdt, om in zijn eenigheid met
zijn gezond verstand en stevigen Vlaamschen kop zijn betoog
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uit te werken (i) Beider wegen loopen bij gelegenheid in malkander, echter ook, zooals te verwachten, wel eens wijd uiteen.
E. H. Drijvers behandelt zijne stof onder vijf hoofdingen:
i. De Kerk, de Staat en de Godsdienstvrijheid. --, 2. Vrijheid
van den Geloofsakt. -- 3. Denkvrijheid in de Kerk. -- 4. De
gezagsleer en hare toepassing in de Kerk. -- 5. Leer der Kerk
over zonde en hel.
De eerste is verre uit de beste: Voluit durven we beweren
dat men bezwaarlijk betere uiteenzetting, dieper ingaan op de
moeilijkheden, gezonder oplossing zal aantreffen als hier gegeven wordt. Ziehier zijne gevolgtrekkingen :
Kerk en Staat zijn beide onafhankelijke en volkomene
maatschappijen. Toch nauw verwant. Beide hebben ze mal
rechten te eerbiedigen. Gescheiden dienen ze niet te-kanders
zijn. Beter leven ze in een goede verstandhouding, opdat zij in
gemengde zaken alles op zijn best schikken voor de tijdelijke en
eeuwige welvaart.
De Staat, zoowel als ieder redelijk wezen, heeft God te
vereeren, volgens den eenen waren Godsdienst. Omwille van
verdeeldheid of te voorziene moeilijkheden kan men het anders
gedoogen, alhoewel ook in dit geval een katholiek bestuur zich
welwillend jegens de Kerk dient te gedragen.
In geval de Staat den katholieken godsdienst als staats
huldigt, is hij daarom niet verplicht de openbare-godsient
uitoefening en de verspreiding van andere godsdiensten te
verbieden, in zoover ten minste deze de rust en de welvaart van
het land niet komen in den weg staan. Zoo een katholieke
Staat uit zich zelf dat initiatief niet had, kan de Kerk er hem toe
nopen, indien de geestelijke middelen, waarover ze beschikt,
ontoereikend zijn. Nochtans is deze gewapende inmenging van
den Staat liever daar gelaten, want het is een zeer gebrekkig
en dikwijls gevaarlijk middel. Vooral daar de eisch, door de
Kerk alsdus aan den Staat gesteld, soms de Kerk ten kwade kan
komen, door verhindering der algemeene godsdienstvrijheid.
De middeleeuwsche toestanden waren aan de ruwheid der
(i) De eerwaarde schrijver duide het mij toch niet ten kwade
dat ik het met de princiepen, hierover op blz. xii uiteengezet,
niet eens zijn kan. Zeker, documentatie, die men zelf niet
heeft doorgewerkt, of voor dewelke men niet op bevoegde mannen
steunen kan, heeft niets te maken met geleerdheid. is er echter
geen gulden middenweg, door hem ingeslaan die gewetensvol
de gedachtenbeweging gadeslaat, tracht zijne denkbeelden te
verbeteren door die van anderen, en alzoo meer kans heeft de
,

waarheid zoo dicht mogelijk te benaderen?

168

APOLOGETISCH OVERZICHT

volkeren, aan de onbeholpenheid van den Staat tegenover
opstand, enz., te danken. Daaruit volgt dat de Inquisitie niet
als een ideaal dient aanschouwd. Toch was zij er noodig in de
middeleeuwen en de Kerk had het recht, volgens de gegronde
leer van den Aquiner, er gebruik van te maken. Wel eens werd
ze misbruikt... Doch andere tijden, andere zeden. Hedendaags
moeten de katholieken aller landen door hunne verstandige
werking en kloeke inrichtingen er naar streven, hunnen godsdienst zóó te verdedigen en hem door het volk uit overtuiging
zóó te doen aanveerden, dat zij van staatswege geene geweldige
beteugeling der dwaling noodig hebben, ja, die veeleer als iets
onteerends kunnen verwerpen. Zij moeten op zich zelven
steunen, de vrijheid aan anderen gunnen om zelven overal hun
recht op vrijheid te doen gelden; zij moeten hunnen godsdienst
doen zegevieren door de kracht der waarheid, en der goddelijke liefde.
Over de 2e verhandeling, zie Dietsche Warande Ygzo_, II,,
blz. 38x.
De 3e verhandeling heeft het over de Denkvrijheid in dc Kerk.
Vrijdenker zijn is in zekeren zin een groote dwaasheid. Tegenover de waarheid immers zijn we niet vrij . Ze dringt zich aan ons
op. Uit de ontoereikendheid toch van ons individueel verstand
is een leergezag noodig, vooral waar het bovennatuurlijke leerpunten betreft. Dit leergezag sluit geen regelmatig geloofsonderzoek uit. Integendeel. Is immers de te groote lijdzaamheid
van vele katholieken niet te betreuren?
Eene vierde verhandeling loopt over de Gezagsleer en hare
toepassing in de Kerk. Schrijver ontvouwt in breede trekken de
leer der Kerk over het gezag, van Christus af door de Kerkvaders heen tot op onze dagen. Hij heeft het niet moeilijk aan
te toonen dat de Kerk, niettegenstaande eenige misbruiken,
welke met het — gedeeltelijk menschelijk -- element waarop
God zijn Kerk heeft willen bouwen, moeilijk konden vermeden
worden, het feitelijk toch de ideale overeenkomst heeft weten
te brengen tusschen vrij heid en gezag.
Eindelijk toont schrijver in een vijfde verhandeling hoe
onze zedelijke vrijheid niet wordt gestoord door den schrik
voor de Hel. Want daar de voornaamste pijn er de pijn van
schade is, d. w. z. van berooving van Gods aanschijn, moeten
wij vooral uit liefde tot God al onze handelingen plegen.
En wat kan de vrijheid meer te stade komen dan zoo edel eene
liefde? Terloops weze gezegd dat sommige missie -predikanten
op deze waarheid meer klem konden leggen.

-
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2. — Met zijn werk Autorität und Freiheit wil Förster bewijzen dat enkel dan de vrijheid den mensch ten goede komt,
wanneer ze geleid wordt door een gezag. Dit gezag kan, op
godsdienstig gebied, geen ander zijn dan dit der Katholieke
kerk.
Schrijver zet zijn betoog in met een verhandeling over

individualisme en godsdienstig gezag.
Meer en meer heerscht er anarchie in de wereld van het
denken. Eenieder wil op zichzelf de grondslagen leggen van
zijn moreel leven, zonder rekening te houden met de opgedane
wijsheid van vroeger, vooral zonder te bouwen op de ethischg odsdienstige bevindingen der vroegere eeuwen. Zulke handeling toch is uit den booze. Zonder godsdienst immers geen
zedenleer. Aan den opbouw der wetenschappelijke, zoogezegde leeken-moraal zal men nog lang arbeiden. Want noch
stevige grond, noch hecht materiaal zijn aanwezig.
Alhoewel Förster er niet uitdrukkelijk van gewaagt, kunnen
we toch hierin een schoone bekrachtiging vinden van hetgeen ons
de Kerk leert. De openbaring, ook der zedelijke voorschriften,
is noodzakelijk, omdat ze maar door enkelen, na langen tijd,
en dan nog met veel dwaalleer gemengd, kunnen gekend zijn.
In den huidigen toestand der maatschappij is dit argument
misschien zijn hoogtepunt aan 't bereiken. Want is Fenelon's
gezegde waar : « Zoo de menschen den godsdienst hadden uit
zouden ze hem gansch anders hebben ingericht »,-gevond,
dan leeren we heden aanschouwelijk kennen, wat de godsdienst en de zedenleer worden, wanneer de menschen haar
vervaardigen.
Naar Förster, wordt de vernielende inwerking der geestelijke anarchie best waargenomen bij de karaktervorming der
jongelingschap. Zij immers staan rechtstreeks onder den invloed
der nieuwere zedelijke begrippen. Kan ik mij zelven nog beheerschen en in toom houden, indien welk zedelijk of godsdienstig
stelsel ook zuiver hypothetisch is ? Waarom meer vertrouwen
gesteld in deze of gene hypothese dan in mijn eigene persoon lij ke invallen ? Dientengevolge vervaardigt de jonge man zich
eene zedenleer, waar het goede en het slechte door malkaar
loopen, een zedenleer vooral die heult met de driften, die nu in
de ziel de voorrang hebben. Wie kan er iets tegen inbrengen ?
De uitslagen toch van zulkdanige redeneering moeten de oogen
openen van eenieder die nog iets voelt voor zedelijke grootheid...
Gezag is er dus noodig, om de vrijheid voor uitspattingen
te behoeden. Is zij toch geen beletsel voor den opbouw onzer
eigen persoonlijkheid ? Wij zijn er ver af. Daarom juist kan

II
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de moderne eenling zich niet volledig ontwikkelen, omdat hij
enkel zijn eigen ikheid wil erkennen. Zonder hoop blijft hij
vastgeklonken aan de rots zijner eigen beperktheid. Wil hij
een persoonlijkheid worden, dan moet hij gaan putten aan de
diepste bronnen van persoonlijk leven.
Niet enkel uit zuiver ethisch, doch ook uit godsdienstig
oogpunt is er een gezag noodig. De ontoereikendheid immers
der individueele bijbelverklaring steekt de oogen uit. 't Is niet
genoeg het gezag te erkennen van Christus en het Evangelie.
Er moet een gezaghebbende verklaring geschieden. Anders komt
weer het individueele zich in de plaats schuiven van het hoogere gezag. De Katholieke Kerk verklaart aldus de Schriftuur.
Hetgeen niet wil zeggen dat alle individueele opzoeking verboden is. Doch het zuiver kritisch verstand blijve binnen zijne
grenzen. Zoo is het, b. v. niet de taak der tekstcritiek den staf
te breken over de diepgrondigste geloofsvoorstellingen. Zij
arbeide op haar eigen veld. Waarheen ten andere een abstracte, zonder diepgaande intuïtie doorgevoerde kritiek ons
brengen moet, toont zonneklaar het boek van Prof. Drews,
-

Die Christusmythe (i) .
Dezelfde opmerking geldt voor de biologische wetenschappen. Werken zij op hun eigen terrein, niemand zal hen storen.
Doen ze echter uitstappen op het godsdienstig grondgebied,
zooals vele evolutionisten, dan heeft de Kerk haar woord te
zeggen. -- Geloof en wetenschap dienen hand in hand te gaan.
In welke verhouding nu moet het kerkelijk gezag staan tot
het wereldlijke ?
De Staat heeft de Kerk noodig om den grondslag te vrijwaren waarop hij is gesteund.Want iedere Staat veronderstelt een
totaal van deugden, dat enkel door de -Kerk op afdoende wijze
kan worden bekomen. De grootsche gestalte van een Thomas
Morus, die het schavot bestijgt, om de kerkelijke opvatting van
het huwelijk recht te houden tegenover de zinnelijke lusten en
de politieke luimen van zijnen koning, veraanschouwelijkt dit
cultuurwerk der Kerk duidelijker dan alle afgetrokken bewijs
-voering.
Welke betrekkingen toch moet hiertoe de Kerk met den
Staat hebben? Nevens de uiteenzetting van E. H. Drijvers zal
men graag naar die van een andersdenkende luisteren. Ze zijn,
mits hier en daar eenig verschil, gelijkluidend. « Ik beweer niet,
zegt Förster, dat de tegenwoordige betrekkingen tusschen Kerk
en Staat dienen behouden te worden, of dat het kerkelijk gezag
,

(i)

Dietsche Warande en Belfort, '10 II, blz. 464.
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moet opgedrongen worden aan een maatschappij die innerlijk
van den godsdienst is afgevallen. De volledigst mogelijke
scheiding der beide inrichtingen is in zekere omstandigheden
eene praktische noodwendigheid, welke niet kan vermeden
worden; ten andere de geestelijke invloed, welke de Kerk dient
uit te oefenen op de maatschappij, is niet met deze of gene vorm
van samenwerking verbonden, ja zelfs kan een te groote uiterlijke verbinding de onafhankelijkheid der kerkelijke zielenzorg
ten kwade komen. Wat dient op het oog te worden gehouden is
dat in dit moeilijk vraagstuk altoos het principiëele moet
gescheiden blijven van de noodzakelijke aanpassing aan dezen
of genen tijd. Maken b. v. in eenen Staat de ongeloovigen of
andersdenkenden eene aanzienlijke minderheid, misschien zelfs
de meerderheid uit, dan kan het christen deel der bevolking
niet meer verlangen, dat het Staatsonderwijs confessioneelchristen weze; christelijk kan die Staat enkel zijn, welke is
samengesteld uit beljders van het Christendom. Zoo gauw
aanzienlijke volksgroepen van verschillende beljdenis of wereidbeschouwing, in één maatschappij samenkomen, legt het
Christendom den eerbied op voor de burgerlijke gelijkstelling
der belijdenissen, alsmede de grootmoedige bejegening tegenover allen, al wezen ze in minderheid. Tegen alle onderdrukking
van andersdenkenden teekent het wezen des Christendoms
verzet. De zuiver werktuigelijke vereeniging drijft dikwijls,
onder den schijn van eenheid, het verschil van meening tot het
uiterste. Nooit toch mag, uit hoofde der fraclische toegevingen.
de

lizeorie vooruitgezet worden, als zou

de Staat in werkelijk-

heid op den duur zonder de Kerk kunnen bestaan.)) De katho
lieke politieker Hertling, door Förster aangehaald, spreekt in
denzelfden zin, waar hij zegt: ((Van de machtigen dezer wereld
verlaten, wanneer ze er niet door vervolgd wordt, ligt in de
toekomst de eenige schutse der Kerk in de vrijheid.))
Het kerkelijk gezag is onontbeerlijk op zedeljk en godsdienstig gebied. Maar nu we voor het hoofdstuk staan, waar
Förster het uitdrukkelijk heeft over het kerkelijk gezag en de
kerkelijke vrijheid, hebben we het recht ons af te vragen wat
Förster met kerkelijk gezag bedoelt. Volgens onzen denker
moet het kerkelijk gezag de menschen opheffen boven hunne
individueele beperktheid en ontoereikendheid, en hunnen
levenshorizont breeder doen wegdeinen. Is hare taak niet nader
bepaald? De Kerk, zoo zegt hij nog, steunt op een eeuwenoude
ervaring. Is dat een voldoend vaste grondvest? De dogmen zijn
voorstellingen welke de voorname vernuften der Kerk hebben
opgevat door hooger inzicht en rijper menschenkennis, in over-
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eenstemming met Christus. Wordt daarmede bedoeld dat ze
niet meer zijn dan geniale of rijpe godsdienstige ervaringen?
Duisternis hangt in dit opzicht over Förster's werk, zooveel te
meer daar hij in het laatste deel van zijn schrift, waar hij het
heeft over het kerkelijk gezag en de kerkelijke vrijheid in het
bijzonder, klachten uit tegen de Kerk, waar een deemoedige
zoon dezer laatste geen vrede kan mede hebben. En dat is een
pijnlijke indruk door dit boek teweeggebracht.
Met van vreugde kloppend hart leest gij de veroordeeling
van het modern individualisme, en dat uit de pen van iemand,
die niet van de onzen is. Waar hij echter heeft bewezen dat een
gezag noodzakelijk is (i) doet onze geleerde — wellicht onbewust — rechtsomkeer en slaat door zijne individueele aanklacht
tegen het kerkelijk gezag, wederom de slingerpaden van het
individualisme in. Zijn aanklacht is niet gericht tot de toevallige
dragers van het kerkelijk gezag, wel tegen de algemeene
gedragslijn welke dit gezag volgt sedert de Hervorming, ja zelfs
sedert het Oostersch Schisma. ((De vertegenwoordigers van het
gezag miskennen de volledige beteekenis der vrijheid; het gezag
is hun persoonlijk doel ». ((De nieuwere ontwikkeling van het
kerkelijk leven gaat in de richting eener inkrimping van den geest
van catholiciteit ». ((De breedere en vrijere Kerk der Middel
heeft zich in den kamp tegenover het protestantisme-euwn
verengd. » Hij gewaagt van {c een regiem van centralisatie, zonder het onontbeerlijk tegengewicht der vrijheid. » Hij beweert
dat « het kerkelijk gezag en het kerkelijk bestuur niet in leven
verband staat met het christendom », enz. 't Is me niet mo--dig
gelijk ieder dezer beweringen te weerleggen. Wie hierover meer
verlangt, leze het hierboven aangestipte artikel in de Stimmen aus
Maa°ia-.Laacla. Wij eindigen met den wensch dat Förster weldra
geen enkel beletsel meer moge ontmoeten in zijne pelgrimsvaart
naar Rome, dat hij, ontdaan van banden, die hem aan zij n
individualistische opvattingen mochten vasthechten, zich vrije
aan het kerkelijk gezag, waarvan hij de nood -lijkonderwp
afdoende wijze heeft bewezen.
-zakelijhdop
3. -- Met genoegen komen wij nog even terug tot « Denkers van onzen tijd », daar wij, om methodisch te werk te
gaan, er verscheidene onbesproken lieten.
Over Spencer's agnosticisme kan ik hier niet uitweiden.
Enkel wezen eenige gezegden gebloemleesd.
(I) Förster zelf schrijft: ((De eenling moet zich in het innigste
zijner ziel neerbuigen voor de eenheid der Kerk, en zich alle
genoegen eener subjectieve opvatting ontzeggen. »
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« Het hoe en waarom en vanwaar en waarheen, die levens
denken, lieten hem geen rust. Naarmate-prikelsvanwjg
de jaren wegvloden, greep het waarom hein sterker aan. Zoo
kwam hij, die overigens het materialisme immer had afgewezen, tot al duidelijker inzicht en ook tot de bekentenis, dat het
wezen des levens niet kan worden voorgesteld in physicochemische termen en dat verandering van beweging in be®
wustzijn onmogelijk is. Peinzende over de wijze waarop wij
genoodzaakt zijn ons het heelal te denken, verkreeg de wereld
voor hem meer een spiritualistisch aanzien dan een materialistisch. » (blz. 96).
« Zwaar en lang luidde door de negentiende eeuw de
doodsklok over godsdienst en mysterie. Daar waren stemmen
genoeg die herhaalden, dat de doodgewaanden leefden.- Doch
die stemmen des geloofs bereikten de materialisten en onverschilligen niet. Spencer bestond hun meer van na. Zij hoorden
het, en sommigen overwogen het, toen deze wijsgeer hun verklaarde, dat het mysterie bestond en eeuwig bestaan zou, dat
het mysterie samenhangt met godsdienst en godsdienst met de
menschelijke natuur. Het is waar, dat de meester deze oude
en groote waarheden, in bijzonderheden, weder grootendeels
ophief door zijn betoogende agnostiek ; maar menigeen zal
toch de algemeene indruk zijn bijgebleven, dat verachting van
godsdienst en mysterie niet den stempel van wetenschap en
wijsheid draagt. » (blz. 97).
De studie over Dubois-Reymond bevat voor de spiritualistische leer verheugende bladzijden. Dubois-Reyinond immers
was een physioloog van professie, die toch met de experimenteele wetenschap wijsgeerig nadenken wist te verbinden. Welnu, het materialisme bevredigde zijnen geest niet. Hij was
volstrekt overtuigd dat het feit van het bewustzijn, waarrond
vooral zich zijne studiën bewogen, niet tot mekanische krach
te herleiden. « De rijke levensvormen der aarde zijn de-tenis
bewondering van den mensch. Hij zelf staat tegenover alle
hem omringende wezens in zijne eenheid als persoon en begaafd met de rede, die een onmetelijke buitenwereld erkent
en zichzelve. Zooveel in hem zegt, dat hij verwantschap heeft
met de stof; maar het hoogste van zijn bewustzijnsleven - ontdekt hem wat hij meer is. Zacht hoort de mensch in zijn binnenste een bron ruischen van eeuwig leven. Dubois-Reymond
spreekt hierover niet nader » (blz. 147). Zijn antwoord op alle
verder aandringen luidt : « Ignoramus et ignorabimus ». Wij
weten het niet en zullen het nooit weten. Toch is het een ver
feit hoe die geleerde, tegen de richting in van zijnen-heugnd
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tijd, de materialistische leer bestreed en ten minste een tip van
den sluier oplichtte, al bleef hem de heele wezenlijkheid der
ziel een ondoordringbaar geheim.
Met Pasteur, klimmen we een trap hooger. Volgens dien
grooten natuurvorscher is ((de experimenteele wetenschap
positivistisch. Zij neemt in hare overwegingen geen beschouwingen op, die het wezen der dingen, den oorsprong der wereld,
eni hare bestemming betreffen. Metaphysische bespiegeling kan
haar niets leeren: Doch de menschelijke natuur behelst meer
dan het vermogen om te experimenteeren. Het oneindige
beheerscht haar, en dit oneindige wordt vertolkt door de
metaphysica. Daar is een weg naar het bovenzintuiglijke, naar
hooger. Dit hoogere raakte bovenal de godsdienstige waarheid.
(blz. 168). Want Pasteur was geloovend katholiek. «Jammer
genoeg dat wij van hem, wiens wetenschappelijke arbeid geheel
aan de natuurvorsching was gewijd, niet meer overvloedige
mededeelingen omtrent geloof en godsdienst bezitten; maar het
weinige, dat wij hierover uit zijne geschriften en andere oor
vernemen, toont een mannelijk verweer tegen god--konde
loochening en ongodsdienstigheid, en een diep besef der
harmonieën tusschen godsdienst en het grootsche in de schep
geheel het hoogere leven van den mensch )) (blz. 170).-pinge
't Zou onpassend zijn afscheid te nemen van deze Denkers
van onzen tijd, zonder hem dank te wijten die ons in voeling
komen deed met hunne gedachten. Wat een klaarheid immers
in deze studies. En wat moet het j ar enlang en arbeid gekost
hebben om zich in te leven in het volledig werk van ieder dezer
denkers, ten einde den lezers een ' zoo vast in mekaar zittend
geheel aan te bieden, zooals hier geboden wordt ! Eenieder
neme dan ook de gelegenheid waar om met deze groote denkers
in aanraking te komen. De Vlamingen bijzonder zullen er boven
heerlijk genieten van 's schrijvers wijsgeerige taal, welke-dien
even raak de denkbeelden der scholastiek vertolkt als ze de
laatste uitingen wedergeeft der moderne wetenschap. Een ander
genot is nog voor hen weggelegd. Het letterkundig schoone zal
hun bij poozen tegenstralen in zijnen echtsten vorm. P. De
Groot is immers niet enkel een geleerde, ook een dichter is hij.
Zijn hart weet hij warm te houden voor de beschouwingen van
zijnen geest. Waar het pas geeft, gaat die warmte over in eenen
gloed, die zijne woorden een nieuwen glans bijzet, den zacht
schoonheid...
-schiterndgla
4. ,— 't Is wel een apologetisch oogwit, dat door Dr Grupp
wordt nagestreefd in zijn boek over Jenseitsreligion. (De gods-
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dienstvan het hiernamaals.) In een eerste afdeeling toont hij waartoe een godsdienst leidt, waarvan de gezichteinder zich tot deze
aarde beperkt, tot nihilismus namelijk en pessimismus, wat hij
vooral bij Nietzsche weet aan te toonen. In een tweede deel zet
hij in klaar licht den onweerstaanbaren drang der ziel naar voort
tracht tegelijkertijd aan te toonen waarin de zaligheid-bestan,
te vinden is. Het derde deel -- (Jenseitsreligion und Diesseits
(Godsdienst van hiernamaals en kultuur in dit leven) ----kultr)
drukt erop, hoe de katholieke godsdienst niet enkel de godsdienst van het hiernamaals is. Op deze aarde immers is de
godsdienst voor de kultuur onmisbaar, daar zij een moeilijk te
overschatten invloed uitoefent op zedenleer, politiek, kunst,
wetenschap. Eindelijk wordt er op gewezen hoe de katholieke
godsdienst aan het wettige streven der ziel naar 't oneindige
beantwoordt. Zij onderhoudt de gedachte aan een ander leven
op velerlei wijze. In alles, en boven alles, wil zij hare volgelingen tot hunne eeuwige bestemming brengen.
Een boek dus, dat een gids kan zijn voor de moderne
zoekers naar zielerust, wijl ze hen ten slotte brengen zal naar
het eeuwig ware rustoord : de katholieke Kerk.
-

5. -- Door A poZogetical Questions bedoelt E. H. Bittremieux,
leeraar aan de hoogeschool te Leuven, in dit werkje eenige
vraagstukken welke op de grondvesting of de verdediging van
den godsdienst betrekking hebben.
Drie worden er verhandeld.

Eerstens wordt het juiste dogma-begrip gehandhaafd tegen
stelling der modernisten, die beweren dat het dogma-overd
geen voedsel bevat voor den geest, doch enkel een zedelijke
gedragslijn voorschrijft.
In een tweede studie geeft schrijver een klare uiteenzetting
van het mysterie der H. Drievuldigheid : alle moeilijkheden
immers komen voort uit onwetendheid. Niet wetende wat men
dient te gelooven, heeft men natuurlijk slechte opvattingen
ervan.
In een derde verhandeling betoogt de schrijver dat een
onafhankelijke zedenleer onmogelijk is. Want vooreerst pleiten
er tegen de menigvuldige systemen. Ook de uitwerkselen der
zoogenaamde onafhankelijke zedenleer, zooals echtscheidingen,
geboortenvermindering enz., leggen hare zwakheid bloot.
6. -- De Galilei-legende: heeft lang geleefd. Zelfs ten huidigen dage is zij nog op verre na niet dood, bij vele kranten schrijvers. Voor hem, die soms eenen dezer moest te woorde
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staan, alsook voor allen die het ernstig meenen met de geschiedenis, vestig ik even de aandacht op drie werken, in de
laatste tijden hierover verschenen.
De Galilei-zaak dient in twee gesplitst te worden.
Een eerste proces greep plaats in 1615. Onze geleerde
onderwees toen tertijde dat niet de aarde het middenpunt der
wereld uitmaakte, doch wel de zon; dat insgelijks de aarde
niet onbeweeglijk was, doch integendeel hare kringen beschreef
rond de zon. Dat druischte regelrecht aan tegen het toen fel
heerschend aristotelisme. Wat erger was, Galilei wilde de
Schriftuur in zijne bewijzen betrekken. Den 25 Februari 1615
werd dan ook zijne leer veroordeeld en werd hem opgelegd
ze te laten varen.
Alhoewel Galilei gehoorzaamheid beloofde, hield hij zijn
woord niet. Jaren later kwam hij in een nieuw werk op
nog heftiger wijze voor zijne zienswijze uit. Ditmaal zou het
er dan ook zoo zacht niet op toegaan. Voor het H. Officie
gedaagd, trachtte Galilei tegen te stribbelen, doch eindigde
met zich naar de H. Stad te begeven • Bij uitzondering
werd hem als woning aangewezen niet de Inquisitie-kerker,
maarde villa Medicis, en later de woning van den fiscaal der
Inquisitie. Viermaal verscheen hij voor de Congregaties en trok
er zijne leer op het heliocentrisch systeem in. Van foltering
gedurende het proces weet de geschiedenis niets af, en nog
min van he beroemde «E pur si muove ! », dat enkel in 1761
voor de eerste maal in de litteratuur verschijnt. Wel werd
Galilei veroordeeld, volgens de gebruiken van dien tijd, tot het
gevang, doch de Paus veranderde de straf en beurtelings
strekte hem tot kerker het paleis van den Toscaanschen gezant,
van den aartsbisschop Piccolomini en zijn eigen villa van
Arcetri. Den 8 Januari 1642, stierf de ouderling, na op zijn
sterf bed den pauselijken zegen te hebben ontvangen.
Welk was de dogmatische beteekenis dezer veroordeeling,
vraagt zich Vacandard af.
Zijn leer werd veroordeeld als kettersch, omdat zij met de
Schrift strijdig was. De veroordeeling heeft echter geen uitstaans
met 's Pausen onfeilbaarheid. Opdat een pauselijke uitspraak
onfeilbaar weze, moet ze ex cathedra geschieden, hetgeen enkel
dan plaats grijpt, wanneer de Paus, als herder en leeraar optredende van al de christenen, uit hoofde van zijn opperst en apostolisch gezag. een leerstuk bepaalt aangaande geloof en zeden,
dat door de Heele Kerk dient aanvaard (Const. Pastor (eternus).
Nu, het hoofddoel van het decreet is louter disciplinair.
Het verbiedt, veroordeelt de boeken die de beweging der aarde
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voorstaan. Geen kwestie dus van een aan al de geloovigen
voorgesteld leerpunt. Sedert 1822, ten andere, is dat decreet uit
den Index verdwenen.
Welke zedelijke verplichting bracht het decreet mede voor
Galilei en de katholieken in 't algemeen?
Galilei, en den anderen katholieken werd hierdoor geen
eigenlijke geloofsakt opgelegd, doch een godsdienstige inster fining
(religiosus assensus). Het feit dat de kwestie, zelfs na deze
kerkelijke uitspraak, nog dikwijls door katholieken werd te
berde gebracht, is daar een afdoend bewijs van.
Had nu die beslissing een invloed op den vooruitgang der
wetenschap? -- Vacandard meent te moeten antwoorden dat
zij die eenigszins heeft tegengehouden. Doch ook dit goed had
ze voor, dat ze het onvoorzichtige doet inzien aan het dogma
een wetenschappelijk stelsel dienstbaar te maken, dat niet ten
volle is bewezen.
7. -- Het boek van P. Aubanel bevat in hoofdzaak niet
anders dan de studie van E. H. Vacandard, eenige kleine
meeningsverschillen over het hoofd gezien. Enkel voelt men
hier meer den advokaat (Aubanel is inderdaad advokaat aan het
beroepshof te Parijs) die zijn pleit doorvoert, dan de kalme
geschiedschrijver, die zonder overhaasting zijn bronnen schift,
de feiten dood-eenvoudig verhaalt, gelijk gevende aan wien het
verdient. Voor velen toch is dat boek zeer geschikt. De droog
historische methode wordt hier immers opgesmukt door een
aangenamen, boeienden verhaaltrant. Men ziet er Galilei leven
in zijne omgeving en volgt des te gemakkelijker zijne weder
-wardighen.
8. -- Het breeder- opgezette werk van den Jesuïet, Ad.
Müller, leeraar in sterrekunde en hoogere wiskunde aan de
Gregoriaansche Universiteit en bestuurder van de sterrenwacht
op het Janiculum te Rome, behandelt de Galilei- vraag, uit
wetenschappelijk, geschiedkundig en apologetisch oogpunt.
Voet voor voet volgen wij Galilei's wetenschappelijken arbeid,
alsmede zijne betrekkingen met de andere geleerden van zijnen
tijd. Aan de ontleding van zijn beroemdste werk : « Dialogo di
Galilei... » wordt veel zorg besteed.
Het geschiedkundig verloop der twee processen wordt
nauwkeurig beschreven en de legenden naar de rommelkamer
verwezen, waar ze lang reeds moesten begraven liggen.
In een slotkapittel vinden we eenige goede bedenkingen.
Alhoewel de Congregaties hebben gedwaald, zijn ze toch
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grootendeels te verontschuldigen. 't Was er immers ver af dat
Galilei zijn -opvatting echt zou gestaafd hebben. Ten andere op
twee punten dwaalde hij. Men houdt het nu immers voor zeker
dat de zon zich niet in het middenpunt van het ruim bevindt, en
vooral dat ze niet onbeweegbaar is, twee beweringen door Galilei
staande gehouden. — Met Vacandard toch is de schrijver het
niet eens dat het laatste decreet den vooruitgang der wetenschap zou hebben belet. Ingezien de werkzaamheden voor de
katholieken te dien tijde en later, op dat gebied verricht, schijnt
het recht wel van zijnen kant te zijn. — Kortom, dit laatste
werk inzonderheid is een onmisbaar boek voor al wie volledig
over deze vraag wil ingelicht zijn.
9. -- Het Evolutionisme houdt steeds de aandacht der
geleerden gaande. Bovenstaande studies nopen mij er eenige
woorden over te zeggen. Over den wetenschappelijken kant
zal ik weinig gewagen, daar dit buiten mijn bevoegdheid
ligt. Dit geldt vooral het zeer geleerd werk van Dr Karel
Schneider : Die Grundgesetze der Deszendenstheorie IN IHRER BEZIE
ZUM RELIGIOSEN STANDPUNKT. Enkel uit dit laatste oog--HUNG
punt gewaag ik ervan. Zoo lang, luidt het bij den schrijver,
de ontwikkelingsleer werd beschouwd zooals het bij de
modernen veelal het geval was, moesten de natuurwetenschap
vijandig staan tegenover den godsdienst. In eene wereld-pen
immers, waar het toeval heerscht, is dé godsdienst overbodig.
Wordt echter de ontwikkelingsleer als de evolutie van een te
voren bestaanden onstoftelijken aanleg opgevat, zoo verandert
de verhouding. Dan immers komt er finaliteit. Plots is er een
inzicht op te merken in het chaos, voor hetwelk men tot dan
toe de organismenwereld had gehouden. Elk inzicht vergt een
bewustzijn; dit bewustzijn, dat de finaliteit uitwerkt, kan enkel
God zijn, daar wij geen ander in de natuur kennen, dat zou
kunnen in kwestie komen. Het vaststellen van een inzicht in de
schepping vergt dus het bestaan van een Schepper. Alzoo werpt
een goed begrepene ontwikkelingsleer noodzakelijkerwijze een
brug op tusschen wetenschap en godsdienst. »
Volgens dezen geleerde dus, zooals ten andere volgens vele
katholieken, is het evolutionisine onuitlegbaar zonder Godstusschenkomst.
— E. H. Bonyssone vergelijkt het fixisme met het evolutionisme. Het fixisme, zoo luidt zijn oordeel, is zoo weinig
wetenschappelijk als 't kan. Het evolutionisme is weliswaar
maar een moeilijk te verrechtvaardigen hypothese; toch kunnen
er veel feiten door uitgelegd worden. Het mechanistisch evolu-
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tionisme is anti-wij sgeerig; redelijk enkel is een dynamisch
systeem dat een of meer werkende krachten aanneemt, welke
door God in de natuur werden neergelegd. De werking dier
krachten toont op onomstootbare wijze de eenheid, de voor
macht Gods.
-zienghd
H. Colin geeft een overzicht der laatste theorieën aan
nl. die van Weismann, Cope, Le-gandehtvoluism,
Dantec, De Vries. Eenieder dezer geleerden tracht op zijne
manier aan de evolutionistische hypothese kracht bij te zetten.
E. H. Wintrebert stelt de uitslagen vast, in de laatste tijden
door de geleerden geleverd aangaande de biogenetische grond
deze wet zou de ontogenie (d. w. z. de verschillende-wet.Volgns
phasen der embryologische ontwikkeling) de recapitulatie zijn
der phylogenie (d. w. z. der verschillende vormen,waaronder een
bepaalde soort zich zou hebben ontwikkeld) Schrijver toont het
overdrevene dier theorie aan, in overeenstemming ten andere met
menigen geleerde, en pakt ter dege Haeckel bij de lurven, die
het zeker niet gestolen heeft.
In een andere studie wijst hij er op dat het systeem van
Darwin, als uitleg van het evolutionisme, tegen de feiten door
de wetenschap sedert een vijftigtal jaren opgehoopt, niet bestand
is, vooral om reden der zwakheid van eene redeneering, welke
alle finaliteit uitsluit. Meer en meer wordt gestevend in de
richting van Lamarck, die eenigszins finalist was.

IV
ALGEMEENE WERKEN
i.

Dictionnnaire aaologetique de la foi catholique, 2-5 aflevering,
PAUL SCHANZ :

(kol. 321-1600; Beauchesne, Parijs). — 2. Dr

Aologie des Christentuns, Erster Teil: Gott and die Natur, 4e Aufl.,
agio; zweiter Teil: Gott und die Offenbarung, 3e Aufl., 1go5 ; dritter
Teil: Christus und die Kirche, 3e Aufl., igo6, (848 blz. + 868 blz.
-

T 698 blz. in 8(1, Herder, Freiburg i. B.). -- 3. Dr J. KLUG,
-

Lebensfragen. — Gottes Wort und Gottes Sohn. — Gottes Reich : Apologetische Abhandlungen für studierende und gebildete Laien,
(314 blz. + 376 blz. + 314 blz., E. Schöningh, Paderborn). -4. REV . LONSDALE RAGG : Evidences of Christianity, 2d ed., (154 blz.
Rivingtons, London). — 5. LABOURT, S. T. D. : Cours superieur
d'instruction religieuse, 3e éd., (3o8 blz . Gabalda, Parijs). --- 6. A.
MOULARD et F . VINCENT :

A^ologétique chrétienne, 14e uitg ., (5o8
GODARD : Le Positivisme chrétien,

blz., Bloud, Parijs). -- 7. A.
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( 3 74 blz., Bloud, Parijs). — 8. Dr MEFFERT : Gesammelte aJologetische Volksbibliothek, ir Band, -(468 biz., Volksverein, Gladbach).
g. J. Brutoui T : Le Catholicisme et l'Histoire, 4e hoofdstuk uit

--

((La Vérité du Catholicisme »,

(310

blz., Bloud, Parijs).

1. — De Dictionnaire aj5ologélique de la joi catholique gaat ras
vooruit. Vijf afleveringen zijn reeds verschenen, welke samen
1600 kolommen druks uitmaken. Al de priesters, die zich eenigszins met geloofsverdediging willen bezighouden — en wie is
niet in dit geval — moeten dat onmisbaar woordenboek aan
de hand hebben. Wanneer zij de eene of andere vraag willen
bestudeeren, vinden ze in het woordenboek, uit de pen van een
vakman, een goede verhandeling erover, en, -- wat vooral
kostelijk is voor verdere studie, — een uitgebreide bibliographie
Bij het eenvoudig opgeven der bijzonderste bijdragen in deze
vier laatste afleveringen verschenen, zal eenieder inzien dat
al de groote vraagstukken aan de dagorde komen, of zullen
komen in de voortzetting van dit zoo nuttig werk; Babytone et
la Bible, nl. over den toestand der bijbelsche verhalen tegenover
de nieuwste opgravingen en ontdekkingen in Babylonië en
Assyrië (P. Condamin, S. J.), Canon catholique des « Saintes Ecn tures » (E. H. Mangenot) ; Cafacoinbes chrétiennes de Rome (P.
Allard), bijzonder met het oog op het nut dat deze studie voor
de apologeten kan opleveren; Chasteté (Dr G oy), bekrachtiging
onzer zedenleer door de natuurwet; Chine (Wiegen, S. J.), in
betrekking vooral met de geschiedenis der godsdiensten; Cri
Durand, S. J.), geschiedenis der bijbelsche cri-tiquebl(P.
toestand onzer HH. Boeken tegenover hare eischen;-tiekn
Déterminismne (De Munnynck, 0. P ), uiteenzetting en weerleg
determinisme onder zijne verschillende vormen;-ginvahet
Dieu (Garrigon-Lagrange, 0. P.), een echt tractaat (147 kolom
bestaan en de natuur van God; Dogme catholique-men)ovrht
(Pinard, S. J.) Eglise (E. H. Y. de la Brière), de Kerk in het
Evangelie, in de eerste tijden van het Christendom, kenteekens
waaraan ze erkend wordt; Enfer (E. H. Bernard), juiste leer
der Kerk hierover en weerlegging der opwerpingen; Esclavage
(P. Allard), bijzonder de rol der Kerk tegenover de slaven ;
Eucharistie (E. H. Lebreton), bewijs der instelling en weerlegging der moderne opwerpingen.
;

2. -- Wanneer men de lezing aanvangt van Dr Schanz,
« Apologie des Christentums », wordt men alras gewaar dat
men hier in der waarheid staat voor een monument, opgewor-
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pen ter verdediging van onzen godsdienst. Der lezers aandacht
inroepen op al de details van dezen monumentalen bouw is
niet mogelijk. Enkel zal ik wijzen op de algemeene lijnen,
opdat ze zich aangetrokken gevoelen, om zelf met het heele
gewrocht kennis te maken.
Schrijver drukt er op dat hij niet de apologetica van het
christendom wil schrijven, maar wel de agologie. Hij zelf legt
klaar zijn inzicht uit : ((De apologie is de verdediging tegen
aanklacht, of tegenover eene opwerping » ( i). « Zoo-overn
men echter meer van bijzonderheden afziet, en het gansche,
het geheele in oogenschouw neemt, dan wordt de apologie
apologetica. Zij heeft de grondvesting des geloofs aaii te wijzen,
en dat volgens die methode, welke aan de verdediging des
christendoms best is aangepast. Zij is de wetenschap der apologie evenals de dogmatiek de wetenschap van het dogma
is » ( 2).
Na ons aldus goed over het ingenomen standpunt te heb
ingelicht, geeft de geleerde een geschiedkundig overzicht-ben
der apologie en der apologetiek door de eeuwen heen.
Dit is eene inleiding tot het algemeene werk; aanstonds
vat schrijver zijn onderwerp meer in het bijzonder aan met het

begrip : godsdienst.
De oprechte historie-vorschers zijn het eens om te er
dat er geen volk bestaat zonder godsdienst. Al moge-ken
er nog veel superstitie bijkomen, toch wijzen de steeds aan
elementen van offer en gebed op de algemeenheid van-wezig
het godsdienstig gevoelen. Die godsdienst bestaat in een band
tusschen God en den mensch. Noch buitenwaardsche, noch
innerlijke oorzaken kunnen dit gevoelen door zuiver natuurlijke
oorzaken uitleggen. Zeker, er bestaat een subjectieve grondslag
in den mensch, die dit godsdienstig gevoel kan schragen,
nl. het afhankelijkheidsgevoel. Toch is het een punt van ons
geloof, dat de geschiedenis al zeker niet loochent, ja zelfs eerder
bevestigt, dat aan de eerste menschen op bovennatuurlijke wijze
waarheden werden verkondigd, die hen helpen moesten ten
volle hun plichten, door den godsdienst opgelegd, te vervullen.
De rede toch kan het bestaan van God en de geestelijkheid der
ziel bewijzen (tegen het -traditionalismus) ; zij heeft echter geen
intuïtieve kennis van God, enkel een analogische (tegen het

(i) Apologie des Christentums, 4e uitg., blz.

12.

Ibidem, blz. z3. Wie meer over deze belangrijke onder
te vernemen, raadplege o. a. Dictionnaire-scheidngwt
aaologétique, kol. iso ; GARDEIL : La Crédibilité et l'Apologétique,
(2)

ie

uitg,, blz. 134.
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ontologismus.) Tlisschen die twee dwalingen ligt ook hier dus
de gulden middenweg, welke door Dr Schanz wordt ingeslagen
om het bestaan van God te bewijzen. Het cosmologisch argument behandelt hij in vier opeenvolgende stadia.
Uit de contingentia der wereld, d. w. z., uit het feit dat zij een
begin heeft gehad en naar een einde streeft, volgt het ie stadium.
Het wezenlijk onderscheid tusschen organisch leven en anorganisch zijn vergt een volstrekte levensoorzaak, (2de stadium.)
De onmogelijkheid het leven van het dier door zuiver rnechanische krachten uit te leggen, brengt de noodzakelijkheid mede
eener onstoffelijke oorzaak. (3e stadium) Terloops komt te
dezer gelegenheid een leerrijke verhandeling over Lamarckisme
en Darwinisme en wordt er op gewezen wat een evolutionisme
voor den katholiek aanneembaar is. Het physisch en psychisch
verschil ten slotte tusschen mensch en dier vergt het bestaan
van een volstrekte persoonlijkheid. (4e stadium).
Benevens het cosmologisch argument, wordt ook het teleologisch (dat nl. getrokken uit de doelmatigheid in de organische
en anorganische natuur) en het moreel (nl. dat het natuurlijke
streven des menschen naar een volmaakt geluk niet kan teleur
gesteld worden) bewijs verhandeld. Dit gedeelte wordt gesloten
door een overzicht der vijf bewijsvoeringen voor het Godsbestaan door S. Thomas gegeven (i).
Na het bestaan van God bewezen te hebben, wordt onze
aandacht op de ziel gevestigd. Planten en dieren hebben eene
ziel. Die der menschen verschilt er wezenlijk van om hare geestelij kheid en dientengevolge om hare onsterfelijkheid.
Het in Duitschland door zoovelen aangekleefde monisme
geeft aan den geest geen bevrediging. Wel een goed opgevat
dualisme, , dat de wereld beschouwt als door God geschapen.
De rede kan het bewijzen, en het bijbelsch verhaal, dat volgens
schrijver eenigszins idealistisch dient verstaan, leert het ons.
Over de manier waarop die wereld werd opgevat, worden
we onderricht door de uiteenzetting der systemen van Copernic,
Galilei, Kepler, Newton, Leverrier, enz.
Ten slotte eindigt dit deel op eene studie over de eenheid
van het menschelijk geslacht, bewezen door de anthropologie,
de ethnographie en de philologie; over den ouderdom van het
menschelijk geslacht (volgens schrijver io.000 it r5.000 jaren
vóór Christus) en over den zondvloed welke noch voor de aarde,
noch voor de dieren, noch voor de menschen universeel wordt
verklaard.
(i)

Sunnma, q. 2, a. 3.
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Het tweede deel heeft het bepaald over het christendom.
\Tooreerst worden de verschillige godsdiensten, in 't licht der
laatste historische gegevens, een voor een in oogenschouw
genomen. Bij Israël wordt langer vertoefd, en beurtelings zijne
geschiedenis, zijn monotheïsme, zijn andere geloofspunten
verhandeld, en worden we in 't voorbijgaan op de hoogte
gebracht der huidige kritiek op den Pentateuch. Ook het heden
zoo brandend vraagstuk van den godsdienst der natuurvolkeren
wordt grondig besproken en als besluit vastgesteld dat door
hunne gebruiken heen toch het geloof doorschijnt aan een
hooger wezen, aan geesten en aan een leven na den dood.
Na die verschillende godsdiensten, wordt een bijzondere
aandacht gewijd aan het Christendome. Christus is een historische
persoonlijkheid, die een eigene leer aan de wereld is komen
verkondigen, leer welke op z'n minst niet hoofdzakelijk ontleend werd aan de toen bestaande godsdiensten.
Om hier dieper op in te gaan, opent schrijver eene verhandeling over het begrip, de mogelijkheid en de noodzakelijkheid
der openbaring, alsmede over de criteria welke de christene
openbaring als de eenige echte kenmerken, nl. de voorzeggingen
en de mirakels. Ten slot wordt in breede lijnen liet leven van
jezus afgebeeld, zijn goddelijkheid en menschelijkheid in klaar
licht gesteld en zijne leer in hare groote punten samengevat.
Het 3de deel handelt over de Katholieke Kerk.
In Christus bereikt de openbaring haar hoogtepunt. Door
de apostelen werd de Christi leer ongeschonden overgeleverd en
de Kerk der Xxe eeuw is in den grond dezelfde als die der eerste
eeuw. Toch is er een zekere ontwikkeling waar te nemen,
waarvan het gebied door Dr. Schanz klaar omlijnd wordt.
Christus is komen een godsdienstige zichtbare maatschappij
stichten: de Kerk. Hij heeft haar gevestigd op de rots van
Petrus. Door het doopsel worden de geloovigen tot een lichaam
verbonden, waarvan Christus het hoofd uitmaakt. Zij belijden
hetzelfde geloof, gebruiken dezelfde genademiddelen, onder
dezelfde wetten. Zij maken aldus het rijk Gods uit hier-houden
op aarde, en streven naar het lidmaatschap in het eeuwige rijk
der hemelen. Aan verscheidene kenteekens kan men de ware
Kerk van de valsche onderscheiden : aan de eenheid nl., aan de
apostoliciteit, aan de catholiciteit, aan de heiligheid.
De Paus is het zichtbaar opperhoofd der Kerk, voorrecht
dat reeds Petrus genoot, en zijne opvolgers steeds genoten
hebben. Eveneens is de paus onfeilbaar en geen enkel fei
maakt hier inbreuk op.
De invloed van de Kerk op sociaal, zedelijk en weten-
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schappelijk gebied wordt ten slotte als bekroning van haar
beschavingswerk door de eeuwen heen gehuldigd.
Deze enkele aanwijzingen zullen eenieder wel doen inzien
hoe rijk de hier aanwezige stof is. 't Is bijna niet te gelooven
hoe één man zulke uiteenloopende vragen zoo degelijk kon
verhandelen; hoe hij aan iedere vraag een zoo rijke bibliographie wist toe te voegen. Hij maakte er dan ook een levenswerk
van. Want daags voor zijnen dood schreef hij op zijn ziekbed
de inleiding tot de 3e uitgave van het 2e deel.
Aan ons de vrucht van dien ontzaglijken arbeid te benuttigen. Zeker, niet altijd zullen we het met al zijne beschouwingen eens zijn. Toch zullen wij er een kostelijken schat van
degelijke wetenschap kunnen bij opdoen. Men vertoeft niet in
het gezelschap van zoo groot een geleerde, zonder baat voor
zijne verstandelijke ontwikkeling,
3. -- Waar de drie lijvige boekdeelen van Dr Schanz
meer geschikt zijn voor vakmannen, zal men bezwaarlijk een
werk aantreffen dat zoo wel past voor gewone ontwikkelden
als dat van Dr Klug. De stof, er in verhandeld, is verre na
dezelfde, wat de hoofdlijnen betreft. In de Lebensfragen wordt
het bestaan van God bewezen en de juiste leer voorgestaan
aangaande het wezen van den mensch. In Gottes Wort und Gottes
Sohn geeft hij de apologie der H. Schrift en der Godheid Christi.
In Gottes Reich plaatst hij den modernen mensch vóór de Kerk,
die hij om hare kenteekenen als de alléén ware moet hul
-digen.
Zoo echter de stof in den grond dezelfde is, verschilt de
toon heelemaal. «Kritische en onkritische gedachten worden
genoegzaam tegen de Kerk in omloop gebracht — maar vonken
van begeestering voor de Kerk vallen zeker niet in overvloed op
de zielen. Moge dit werkje die heilige vlam der liefde in vele
harten ontsteken» (i). Aldus de schrijver. Zijn werk heeft hij
inderdaad geschreven met een hart brandend van liefde. En
*t kan niet anders of het liefdevuur dat gloeit in al zijne woorden zal zich mededeelen aan de harten zijner lezers...

4. — In Evidences of ,Christianity wonen wij de poging bij
van een protestant, die van zijn standpunt uit -- het christelijke
-- een apologie tracht op te trekken.
Het bestaan van God, zoo luidt het, is de hoeksteen van
het Christendom. Doch ons natuurlijk verstand schiet hierbij te
(z) Gottes Reich, Vorwort.
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kort, daar het vóór moeilijkheden komt te staan, waar het niet
over kan, zooals het kwaad, b.v.
De openbaring brengt ons meer licht. Onnatuurlijk is ze
niet, doch wel bovennatuurlijk. Geen de minste aanstoot kan dit
woord geven, daar hierdoor noch bijgeloof noch lichtgeloovigheid wordt bedoeld.
Verscheidene godsdiensten maken echter aanspraak op de
openbaring. Dezen moeten wij verkiezen, welke aan de eischen
van onze redelijke en zedelijke natuur voldoening geeft, welke
de beste getuigenissen bevat aangaande de historische feiten
waarop hij is gegrondvest; dezen godsdienst ten slotte wiens
invloed meest ten goede is én op den eenling én op de volkeren.
Die godsdienst is het Christendom. Onmogelijk er een verklavan te geven dan door Christus, die God was, en ter bevestiging
zijner leer uit de dooden is opgestaan. De Kerk in haren groei
en bloei is ten slotte het beste bewijs van de echtheid dier
feiten.
Veel is in deze bewijsvoering goed te keuren. Enkele punten
toch te laken. Zoo b. v. kan volgens de Vaticaansche Kerkvergadering het bestaan van God bewezen worden, hetgeen schrijver
niet aanneemt. Zijne leer over de Sacramenten is zeer vaag.
Ook zet hij de anglikaansche bisschoppen op denzelfden voet
als de Roomsche (blz. 107). Een enkele maal spreekt hij over
de pausen, en dan nog om hen te laken (blz. 134).
5. — Met genoegen stip ik de Cours sui5érieur d'instruotion
veligieuse, van J. Labourt aan. Onder een zeer bevattelijken vorm
wordt ernaar gestreefd de nieuwe bevindingen te benuttigen
der bijbelsche en geschiedkundige wetenschappen. Om de
moeilijkheden te gemoet te komen, opgeworpen door de geschiedenis der godsdiensten tegen den oorsprong van het Christendom, verhandelt schrijver eerst de geschiedenis van Israël, van
af zijn ontstaan tot aan de Romeinsche overheersching, en geeft
tevens een overzicht van den Israëlitischen godsdienst, die een
bereiding was tot den christen godsdienst. Nadat de bronnen zijn
onderzocht, waar de inlichtingen desaangaande zijn te putten,
en het godsdienstig en staatkundig tijdvak is beschreven waarin
het Christendom opkwam, worden de bijzonderste feiten van
Christus' leven verhaald en zijne leer en wonderen in korte
trekken aangegeven. Het 3e deel heeft het over Jesus- Christus'
voornaamste werk : de stichting zijner Kerk. Wij volgen er de
verschillige phasen van, leeren haar onderscheiden van de
andere secten en bewonderen den invloed welke zij door de
eeuwen heen heeft uitgeoefend.
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Kortom, een werk dat geen enkele leeraar in den godsdienst
zou mogen missen, omdat het de professors in zijn bondigen
vorm zeer goed op de hoogte brengt van hunne moeilijke,
doch allergewichtigste taak.
6. -- De A^ologétique Clirétienne, van Moulard en Vincent
brengt ons de gewone wetenschappelijke methode, hier ook
echter verhandeld naar de eischen van onze moderne tijdgenooten. De groote verdienste van dit werk is dat er rekening wordt
gehouden met de nieuwste werken op het integraal apologetisch
gebied. Bij gelegenheid hadden de schrijvers dat nog meer
kunnen doen, b. V. wat betreft de getuigenis door de matelaren
ten voordeele van het christendom. Het artikel van de Poulpiquet (Rev. pratique d'Apologétique, z5 Maart en i April zgog)
had hun hierin dienst kunnen bewijzen. Een rijke bibliographie,
aan ieder hoofdstuk toegevoegd, doet de bronnen aan de hand,
om dieper iedere vraag in te studeeren. Wij betreuren echter
dat zij uitsluitend Fransche boeken bevat.

7. -- .Le positivisme chrétien, van André Godard, maakt den
ndruk opgesteld te zijn door iemand die er een dagboek opnahield, waarin hij onder zekere hoofdingen, min of meer in
betrekking tot de apologetica, geregeld zijne gedachten neerschreef. Jammer toch ontbreekt in de nota's één doorloopende
lijn. Ze staan er los, zonder innig verband en bevatten allerlei
beschouwingen over spiritualisme, het mirakel, de godsdiensten
en de openbaring. Schrijver zegt enkel geloof te ' hechten aan
feiten (bl. io) wat niet belet dat er bij gelegenheid heel wat
metaphysica schuilt onder zijne zoogezegde positivistische
redeneeringen. De wetenschap van het boek is dikwijls niet op
de hoogte van den dag, vooral waar het de Bijbel-kwestie betreft•
Ook over sommige geloofspunten zet schrijver wel eens eigenaardige meeningen vooruit. Maar er waait toch ten slotte een
gezonde lucht door dit boek en bij gelegenheid weet schrijver
u te verrassen op een echt snedig gezegde, waarin hij op zeer
persoonlijke, effenaf-rake manier de eene of andere waarheid
weet uit te drukken. In dit opzicht zijn er echte pereltjes uit
zijn werk te rapen.
-

8. — Het Volksverein van Gladbach geeft sedert jaren
apologetische tracten uit, geschreven door Dr Meffert. Dertig
der tot nog toe verschenene werden in een stevigen linnen band
uitgegeven. t( Zonder twijfel, luidt het voorwoord, zal de
XXe eeuw getuige zijn van een allergeweldigsten kamp tusschen
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geloof en ongeloof. Zonder twijfel zal die kamp evenzeer in de
volksklasse als in de kringen der meer ontwikkelden gestreden
worden. Daarom is het dringend noodig het volk te wapenen
tegen aanvallen welke, onder het uithangbord der wetenschap,
in werkelijkheid echter door een ongehoord misbruik ervan, bij
middel der antikatholieke pers onder het volk worden verspreid.»
Wie zal er betwisten dat ook in Vlaanderen zoodanig een nood
bestaat? 't Was dan ook een lofwaardige onder -zakelijhd
Futura die werkjes in het Nederlandsch over-nemigvaw
te brengen. Reeds de vijf eerste zijn verschenen en men belooft
ons spoedig de andere. Dat zij die ertoe in staat zijn, zich
beijveren om ze onder het volk te verspreiden. (Prijs : fr. 0.10
per nummer),
9. -- A. Loisy had in een schrijven aan E. H. Bricout,
bestuurder der Revue du Clergé Franfais, dezen laatste op volgende wijze aangesproken : « Ik daag u uit de echtheid te
bewijzen der bijbelsche schriften waarop de verdediging van
het christendom is gesteund... Ik daag u uit, uit de heele Schrift
een enkelen tekst aan te halen, welke een voorzegging bevat,
die werd verwezenlijkt... Ik daag u uit op een enkel mirakel
te wijzen dat als bewijs kon dienen van de echtheid des Christendoms... Ik daag u uit te bewijzen dat Christus in der waarheid
de Kerk heeft ingesteld... Ik daag u uit in de leer van Christus
de bijzonderste dogmas aan te wijzen, welke de Kerk voorstaat...
Deze uitdaging geeft aan den E. H. Bricout en aan zijne
geleerde medewerkers de gelegenheid een plan te ontwerpen,
dat, zoo het in al zijne details was uitgewerkt, een prachtig
apologetisch werk zou uitmaken. Veel materiaal is in deze nota's
aanwezig. Bijzonder de geest, welke ze heeft ingegeven, is een
goede, daar hij in onmiddellijke voeling staat met de huidige
gegevens der wetenschap,. zonder in iets de waarheid te kort
te doen.
PATER P. JANSSENS, 0. P.

BOEKENNIEUWS
WINKLER PRINS' GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE derde geheel om- en bijgewerkte druk onder hoofdredactie van H . ZONDERVAN . Amsterdam, Uitgeversmaatschappij
((Elsevier ». Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Over deze Nederlandsche Encyclopedie, waarvan de 3e uit
thans gekomen is tot de letter R en tot het r3e deel, wordt-gave
zoowat in alle kringen, hier zoowel als in Holland, gesproken.
Weinig werken van dergelijken omvang brengen het tot zulk
een bijval, speciaal omdat weinig werken, naar de geijkte uit
dringend een behoefte voorzien ». Veel-druking«zo
bekenden van mij, haastiger dan ikzelf, hebben ingeteekend,
veel anderen hebben later ingeschreven. Niemand onder al
wie ze bezitten heb ik gehoord, of ze waren uiterst tevreden
met hun koop. Ziedaar het Pro. Steunt nu die tevredenheid op
drukke raadpleging van hun vraagbaak, ligt ze aan 't feit
dat ook de meest positief-gezinden hun voorbarige daden — als
natuurlijk het inschrijven op een te verschijnen werk er een is —
onwillekeurig verheffen tot handelingen van verstandig vooruitzicht, waarbij men er vóor alles op let niet te bekennen dat men
bedrogen en bedot is uitgekomen? — 't is niet zoo dadelijk uit te
maken.
Maar ook een brokje zeer-gewone psychologie is er gemoeid
met het tegenoverstaande geval. 'k Wil zeggen dat ik ook nogal
menschen heb gehoord over de nieuwe Nederlandsche Encyclopedie, die niets er voor over hadden, die alle kwaad er van
beweerden, die propaganda maakten er tegen, als gold het een
onderneming gevaarlijk voor geloof en zeden. En dit is juist
weer het teekenend-menschelijke in casu: Die zendelingen- contra
bezitten het werk niet, hebben het nooit of althans zeer zelden
geraadpleegd. Behalve enkelen... die 't nu, eigenaardig, toch

hebben gekocht, er op hun eentje lekkere avonduurtjes aan
wijden, en thans in 't publiek, om geen gek figuur te slaan,
maar liever zwijgen.
Onder zulke omstandigheden is het niet te verwonderen dat
over dit moderne signr^rn cui contradicetur al heel wat vragen
om inlichtingen aan onze Redactie werden gezonden. En als
we nu deze recensie schrijven, dan is het vooral om in de mate
van 't mogelijke op die vragen een voldoende antwoord te
geven.
Daar een encyclopedie het gemeenzaam werk is van een
heele groep menschen, is 't vooraf gewenscht, kennis te maken
met de personen wier werk ons wordt voorgelegd.
De hoofdredacteur, Henri Zondervan, de bekende geograaf,
vervangt dus den ouden Winkler Prins, die nog leefde toen deze
3 ,0 uitgave werd op touw gezet, en die eerst in 1908 als tachtigj arige is gestorven. Winkler Prins was een flink letter-, natuuren aardrijkskundige. Maar in de uitoefening van zijn predikanten-
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ambt zoowel als in sommige kleine strijdschriften, bleek de man
sterk anti- Roomsch.Van die antipathie was in de vorige uitgaven
der encyclopedie nogal wat te merken. Dat deze grief zooniet
geheel, dan toch voor een ruim deel is verdwenen, zal in zekere
mate ook aan Zondervan te danken zijn.
Gaan we alphabetisch de behandelde hoofdvakken na, dan
vinden wij als voornaamste medewerkers : voor Aardrijkskunde Dr. C. M. Kan, hoogleeraar te Amsterdam, schrijver der
« Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd » en jarenlang
hoofdredacteur van het « Tijdschrift van het Aardrijkskundig
Genootschap » ; voor Anthropologie Dr. Eug. Dubois, hoogleeraar te Amsterdam, ook een flink medewerker aan het Tijd
daareven; voor Archaeologie Dv. C W. Vollgraf,-schriftvan
van de Utrechtsche Universiteit, de schrijver van zoo menig
belangrijk Gidsartikel; voor Beeldhouw- en Schilderkunst Dr.
A. Bredius, directeur van 't Haagsche Mauritshuis, de groote
Rembrandtkenner, en onze Pol de Mont; voor Bouwkunst Prof.
E. Gagel, schrijver o. a. van de twee bekende werken: « Architectonische Vormleer » en «Geschiedenis van de bouwstijlen en
de hoofdtijdperken der architectuur ». Heel veel kan hij echter
aan deze encyclopedie niet hebben gedaan, gezien hij in i9o5
overleed. Voor Sociologie Dr. S. R Steinmetz, privaat- docent te
Leiden, de scherpzinnige ontleder van het strafrecht der lagere
volkeren; voor Folklore Prof. Callée, hoogleeraar te Utrecht,
de bekende taalkundige, met Kern en anderen de uitgever van
de «Nomina geographica Neerlandica »'; voor Godsdienst Mgr.
Dr. 3. A. , ansen, de uitstekende Bijbelkenner, en Prof. H. van
Oort, hoogleeraar te Leiden, onder den staf der vertalers van
het Oude Testament bij de Hervormden; voor Indische Aan gelegenheden, Dr. E. B. Kielstra, de kleurige beschrijver der
Hollandsche wapenfeiten in de Oost; voor Krijgswezen A. L.
W. Seyffardt, oud- minister van oorlog; voor Letterkunde an te
Winkel, Dr. J. Kern, Y. H. Scholte, Dr. H. Kern (de oude, de
wereldberoemde), Dr. H. Polak, Dr. B. Sy ions. Wie er thans
zich speciaal met de Fransche Letterkunde inlaat weten we niet,
gezien de aangeduide Prof. Van Hamel sedert drie jaar overleden is. Voor Zeevaart J. B. Verhey. de bekende specialist uit de
Tweede Kamer; voor Muziek D de Lange; voor Physiologie Dr.
H. Hamburger, de beslagen hoogleeraar van Groningen, schrijver
van het standaardwerk « Osmotischer Druck- und Zonenlehre
in den medicinischen Wissenschaften)); voor Plantkunde Dr.
Hugo de Vries, wiens faam als man der Mutatieleer over heel de
wereld is verbreid; voor Psychiatrie Dr. C. Winkler, hoogleeraar
te Amsterdam, een nog jonge maar reeds flinke beroemdheid;
voor de Schei- en Natuurkunde Dr. de Haas, hoogleeraar aan de
Polytechnische school te Delft, en Dr van 't Hoff, de Hollandsche
professor te Berlijn, de Nobelprijs ; voor Staathuishoudkunde
Mr Falkenburg, directeur van 't gemeentelijk bureau van statistiek te Amsterdam; voor Statistiek Dr. C. A. Verrzjn Stuart,
een der meest bekende volgelingen van den grooten, onlangs
gestorven economist N. 0 Pierson; voor Tooneel H. L.
Berckenhoff, redacteur van ((Het Tooneel » ; voor Waterbouwkunde Prof. 5. Krans, directeur van de Polytechnische School
te Delft; voor Wijsbegeerte Dr. M. A. van Melle, hoogleeraar te
Amsterdam, thans overleden en als professor opgevolgd door
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Dr. T. J. de Boer ; voor Wiskunde Dr. W. Ka^teyn, hoogleeraar
te Utrecht, enz.
Als leek hebben we natuurlijk niets van een specialisten-kijk
in het hoofd dezer geleerden en kunstenaars ; maar het geldt hier
menschen van naam en faam, en over het werk dat zulke kerels
leveren, mag een redacteur van een encyclopedie a priori gerust
wezen. Doelmatiger nochtans en geschikter om 't vertrouwen
van den raadpieger vast te zetten, ware elk artikel van
belang onderteekend door elk specialist : dat is een waarborg
voor den lezer en voor den schrijver. Dat is overigens zoo
gebruikelijk in de groote Fransche en Engelsche encyclopediëen,
en ook in de allergrootste, de Duitsche.
We durven natuurlijk niets afdingen op de beslagenheid
van de aangegeven redacteurs voor de bijdragen over Anthopologie, Bacteriologie, Chirurgie, Electrotechniek, Financiën,
Genees- en Heelkunde, Geologie, Geschiedenis, Hydrografie,
klassieke Letterkunde, Journalistiek, Kosmografie, Paedagogiek,
Staathuishoudkunde,Taalkunde, Telegrafie...; de opgegeven namen kunnen behooren aan zeer bedreven vakmannen. Maar een
feit is het wel dat voor meest al die wetenschappen grooter
Hollandsche beroemdheden bestaan dan die we hier aantreffen:
Prof. Van der Waals doet niet mee, noch Dr. C. J. Wynaendts
Francken, noch Dr. Gunning, noch Dr. Woltjer, noch Dr.
Bavinck, noch Dr. van Ginniken, noch- Dr. Kluyver, noch Dr.
Buitenrust Hettema, noch Dr Salverda de Grave, noch Dr. Kalif,
noch Dr. Worp, noch Dr. van Gelder, noch Dr. Blok, noch
Dr. Naber, noch Van Herwerden, noch Dr. van Leeuwen, noch
K. - Kuyper, noch Dr. Kamerlingh Onnes, noch Dr. Lorentz,
noch Van de Sande Backhuyzen, noch Kapteyn, noch Ritzema
Bos, noch Mgr. Nolens, noch Pater de Groot, noch Mgr. van
Cooth, noch Dr. A. Kuyper, noch Mr. de Savornin Lohman,
noch Dr. Ariëns - en tal van anderen, die een werk zooals deze
encyclopedie zeker luister konden bijzetten. Nu., 't kan best
wezen dat vele onder hen werden gevraagd, maar dat ze
afzegden om doorwegende redenen. En 't is al zeer mooi dat
de redacteur zooveel puike mannen, als deze in zijn eerste
prospectus vermeld, eendrachtig heeft kunnen scharen om zich.
Ook zullen wel enkele onder hen die afwezig bij de aanvankelijke lijst, op dit oogenblik toegetreden zijn, al ware 't maar
om overledenen te vervangen. Trouwens, we moeten de voorrede gelooven op haar woord waar ze spreekt van de « bekwame
mnedewerkers », wier aantal sedert de verschijning van het
prospectus ((reeds flink is aangegroeid ».
Kort en klaar zegt de voorrede van dezen derden druk wat
ze te zeggen heeft. En 't is alles waarheid. Inderdaad : ((De
buitengewoon snelle ontwikkeling van alle takken _ der wetenschap, de hooge bloei van kunst en letteren, de verbazingwekkende vlucht van handel en nijverheid gedurende de laatste
halve eeuw hebben meer en meer behoefte doen ontstaan aan
enc_ycloptedische werken, als een voortreffelijk hulpmiddel om
snel en toch grondig omtrent een of ander vraagpunt ingelicht
te worden...)) Daarbij komt nog dat de mensch sedert Pascal's
tijd zoo tamelijk dezelfde is gebleven, en dat hij, in zijn — o zoo
natuurlijke — ijdelheid, nog immer verkiest, ((savoir un peu de
toutes choses que savoir tout d'une chose ». Er zijn wel
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uitzonderingen op dezen algemeen-menschelijken regel; maar
't blijft de vraag of ergens schepsel zoo rampzalig zwerft als
die.
Nog staat er in 't voorbericht dat het streven van den
hoofdredacteur is : den tweeden druk van Winkler Prins' Encyclopedie zoodanig te wijzigen dat het werk in staat mag geacht
worden, alle redelijke wenschen te bevredigen, in de eerste plaats
wat Nederland in en buiten Europa betreft.
'k Herhaal dat in zoover ik het kan nagaan het voorbericht
niets anders dan waarheid bevat.... maar er is één waa heid
verzwegen, die naar ik meen, Knoest worden gezegd. Het kostte
toch immers maar een regel of drie aan hoofdredacteur en
uitgever, hierbij eens zonder doekjes erom te verklaren dat
Winkler Prins in de zaken waarbij 't niet onmiddellijk over
Nederland of de Nederlanders of het Nederlandsch gaat,
getrouw is nagemaakt op het Duitsche Konversations- Lexikon
van Meyer. Het Hollandsch werk is er niemendal slechter
om, integendeel. Maar, ligt er geen oneer in zooiets te bekennen, het is wel een oneer, of, ten minste, het is geen eer
zooiets te verzwijgen. Iedereen heeft het recht dit te vernemen;
en hij die een encyclopedie koopt van fr. 25o mag weten wat er
van aan is. Met zulk een bekentenis in 't voorbericht had de
bewerker dit gewonnen : iedereen had ingestemd met de mee
dat een degelijk artikel, ook in vertaling, oneindig meer-nig
waard is dan oorspronkelijk prulwerk. Nu die bekentenis
achterwege bleef, wekt men, bij hen die er 't fijne van weten,
een achterdocht die een flink en ernstig werk als deze encyclopedie niet wekken mag. Dit is een grief.
In de recensies die volgen zullen, onderzoeken we de vers chill en de bundels van dichterbij.
J.
P.
GUIDO GEZELLE Verzamelde dichtwerken, in. 12 deeltjes,
of gebonden in 6 deelen, 8 fr. of 12. — Nederlandsche Boek handel, Antwerpen.
Verheugend is het zeker den Vlaamschen meester in zoc>
talrijke uitgaven onder het volk hier en in Holland te zien
verspreiden. We krijgen thans immers in deze verzameling,
den derden druk van Dichtoefeningen, den achtsten van Kerkhofblommen, den vijfden van Gedichten, Gezangen en Gebeden, den
vijfden van Driemaal XXXIII Kleengedich jes, den vierden van
Liederen, Eerdichten et Reliqua, den derden van Hiawadha's
Lied, den derden van Tijdkrans, den derden van Rijmsnoer, den
vierden van Laatste Verzen. -- En vergeet niet dat op groote
schaal ook bloemlezingen uit Gezelle werden verspreid : de
Verzen, door Dr. Gust. Verriest bezorgd, zijn thans aan hun
tweeden druk, terwijl ook de beide bloemlezingen, door Dr.
Aleida Nijland gemaakt, in veler handen zijn.
't Geen voorheen nooit in onze letterkunde gebeurde werd
nu waar : een groot dichter is populair geworden Dat is
zooveel te verwonderlijker omdat men in onzen tijd minder
goede verzen en meer slechte romans leest dan ooit. 't Is
immers de gedurige klacht van Kloos dat het publiek geen
wezenlijke kunst in verzen geniet. Zijn eigen gedichten brachten het nooit tot een tweede uitgave, evenmin die van Verwey.
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Enkel Helene Swarth en Van Eeden worden traagjes herdrukt.
Een tijdgenoot is er in Holland, wiens verzenbundels even
welkom zijn onder de menigte als die van Gezelle : Schaepman.
Dat getuigt, me dunkt, van twee dingen : 10 dat echte poëzie,
om 't even onder welken vorm, den traditioneelen of den
individueelen, nog ingang vindt ; 2 0 dat de kunst, in dienst van
dat « gehate, verdoemde » christendom, zoo zwierig als ooit bij
ons volk al de andere overvleugelt, ondanks het rumoer van
't orakelgeraas over hopeloos verval van den godsdienst. Het
prachtigste toornproza van de Veertien jaar Literatuurgeschiedenis kan tegen de feiten niets. Is nu Kloos juist daarom wat
makker geworden, omdat hij de waarheid heeft ingezien van
den zeer gezond- verstandelijken regel : On a toujours tort de
se fácher contre les faits, parce que cela ne leur fait rien ?
Maar laat ons naar onzen nieuwen Gezelle terug.
Wat een echt gezellige Gezelle ditmaal, ook stoffelijk !
Boekjes, zwaar van schatten, toch als pluimpjes zoo licht.
Twaalf deeltjes, beurt om beurt overal mee te nemen, zonder
ooit door gewicht of formaat uw binnenzak last aan te doen,
ofwel twee aan twee gebonden in fraaie bandjes, linnen met
bruin- leeren pretenties. En goo goedkoop als 't maar kan.
Wezenlijk, ons volk mag tevreden zijn over deze grootmoedige
daad van den Nederlandschen Boekhandel, die ons ditmaal
bedient driemaal beterkoop dan men 't in Holland zou doen, en
toch even goed verzorgd, naar letter en papier.
We zijn van een volksuitgave gewend dat ze ons tegen
minderen prijs ook mindere uitgeverswaar levert. Hier is ditmaal
een gelukkige uitzondering : Nooit kwam Gezelle voor den dag
zoo fijn in

de puntjes. En hij die St Franciscus navolgde in

zijn onthechting van 't aardsche goed en in 't wegschenken van
al den voorraad uit kleerkast en schapraai, zou misschien thans
beschaamd staan over zooveel wereldschen tooi.
Laat ons nu ook wat van dichterbij zien, binnen in.
Redenen van symmetrie zullen de uitgevers er toe genoopt
hebben, een andere rangschikking te kiezen dan die waarin
Gezelle zelf na Tijdkrans zijn verzamelde gedichten voor de
uitgave van 1893 ordende. Had men die orde geëerbiedigd, dan
bleven natuurlijk voor de laatste bundeltjes « Rijmsnoer » en
« Laatste Verzen » uitgespaard, terwijl nu, nogal vreemd, de
Laatste Verzen » in éen bundel met « Hiawadha's Lied)) worden gebonden. Nu, dat is 't minste. Men weet immers wel dat
Gezelle's « Laatste Verzen » inderdaad zijn laatste zijn.
De uitgave van «Tijdkrans » in deze verzameling biedt twee
voordeelen : boven ieder vers is een titel aangebracht, en achter
't werk is een glossarium gevoegd, dat, ofschoon vijfmaal kleiner
dan 't geen Gezelle gaf bij zijn « Rijmsnoer », toch diensten
bewijzen zal.
Minder loffelijk is de handelwijze der uitgevers uit een ander
oogpunt. In hun prospectus beloven ze een volledige Gezelle uitgave. Welnu, veel beter dan ik het zou kunnen, heeft de
beste Gezelle - kenner onder onze jongeren, Al. Walgrave,
aangewezen vat er alles aan deze uitgave ontbreekt om op
volledigheid aanspraak te maken. Men kan dat lezen in Biekorf,

Tk. 23, i91o.

Misschien is de aanvulling van Walgrave een beetje sikke-
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neurig; maar stellig heeft hij gelijk als hij 't een jammerlijke
leemte vindt dat in een volledige uitgave van Gezelle ((De
XIV Stonden of de Bloedige Dagvaart des Heeren » ontbreekt.
De grieven die Walgrave aanhaalt wat betreft de dagteekeningen onder de gedichten, zijn insgelijks van gewicht.Enkelezijn
gedagteekend, andere niet, omdat bij de eerste de datum
gemakkelijker, bij de andere moeilijker was op te sporen. Toch
zijn veel datums te vinden bij de oudere lezingen van zijn
verzen die Gezelle in tijdschriften gaf. Ook met de dagteekeningen in « Laatste Verzen >> is tamelijk slordig omgesprong en, niets geen rekening gehouden met de aan- en terecht.
wijzingen die Walgrave daarover bijna twee jaar geleden in

Biekorf gaf.
Maar ondanks dit alles, is deze mooie, mis schien wat
haastig bewerkte, druk toch een zeer welkome gave. Die Gezelle
nog niet heeft zal gelijk hebben als hij ditmaal haastig toegrijpt,
en zich mogen verheugen dat hij iets beters koopt dan al 't geen
voorging, en wel tegen veel minderen prijs. Deze uitgave wat
volledigheid en stiptheid betreft, is nog niet het ideaal. Maar Al.
Walgrave, die het recht heeft streng te zijn waar het zijn zoo
met voorliefde bestudeerden meester geldt, zal toegeven dat het
is veelal met boeken gelijk met menschen : zelfs de beste
bezwaren aleens hun geweten met een dagelijksche zonde. En
'k ben zeker dat ook hij absolutie zal schenken, in naam van
zooveel deugd als hier oprechtelijk blijkt, mits belofte van
beterschap - voor-de-flatertjes tegen een volgenden keer, die,
laat het ons hopen, voor den Meester en voor zijn dierbaar
Vlaanderen weerom al aanstaande mag zijn.
J. P.
-

VIER ECLOGEN VAN VERGILIUS (I, IV, V, IX). Bibliographie, inleiding, vertaling, aanteekeningen door A. GEEREBAERT, S. J . — Leuven, Keurboekerij, en Amsterdam, C L.
van Langenhuysen. 146 blz.
Ook dit nieuwe werk, dat nogmaals aan de Nederlandsche
vacantieleergangen te Leuven zijn ontstaan te danken heeft en
eveneens een kostbare aanwinst moet heeten voor onze humaniora-literatuur, verdient al den lof, dien wij aan zijn beide
voorgangers hebben toegekend. P. Geerebaert is geheel op de
hoogte van al wat er in Duitschland, Engeland, Holland,
Frankrijk, Italië degelijks over zijn onderwerp werd geleverd;
en het is verbazend met hoe groote zekerheid van oordeel hij
er 't beste van in zijn verhandeling heeft weten om te werken,
te schikken en dienstbaar te maken, met hoe krachtige zelfstandigheid tevens hij zijn arbeid van 146 bladzijden heeft
gemaakt tot een der prachtigste en meest wetenschappelijke
commentaren van Vergelius' herdersdichten, tot veruit den
veiligsten, betrouwbaarsten en tevens kunstvolsten gids bij de
verklaring dier eclogen, die gemeenlijk op het programma van
ons middelbaar onderwijs worden voorgeschreven.
De BIBLIOGRAPHIE bevat eene beknopte bespreking der
meest bekende verklarende uuitga°ven met korte beoordeeling;
de verschillende studii e in de laatste jaren over de eclogen
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verschenen met kenschetsing van hun strekking en waarde ;
een lijst der Nederlandsche vertalingen uit Pr. VAN DUYsE overgenomen, maar verbeterd en aangevuld De INLEIDING behandelt
i. Vergilius' jeugd met vermelding en beoordeeling der vele
strijdvragen, waartoe die aanleiding heeft gegeven; z. Zijn
eerste dichttroeven : of de eclogen als zijn eerste werk mogen
doorg aan ; de eclogen zelf : het dichtsoort in zijne ges chiedkundige ontwikkeling, in de vorming van Vergilius; de tij dsorde
ervan; de bersonages en landschappen er in; eindelijk en vooral
hunne kunst.
Daarna volgt de behandeling van elk der vier eclogen.
Eerst eene inleiding, die niet slechts een samenvatting biedt
van al wat in de laatste jaren over dit onderwerp verscheen en
de jongere Vergilius — literatuur doorloopend uitvoerig benuttigd heeft maar gewoonlijk een eigen oordeel levert, dat op
zuiver wetenschappelijke basis gegrondvest ook de kunst te
eerbiedigen weet. De vertalingen zijn juist wat zij moeten zijn:
geen versieringen, geen paraphrasen, maar een nauwkeurig
wedergeven van geheel den tekst, bestemd, zooals de schrijver
zegt, t( niet om het oorspronkelijke te vervangen, noch om zelf
genoten te worden, maar om den leerling het genieten van het
latijnsch gedicht mogelijk te maken en daarna ... vergeten te
worden. Dan eerst begrijpt merz een dichtwerk, wanneer men
in onmiddellijke voeling is met 's dichters ziel ». Met deze
opvatting ben ik het volkomen eens, en ik kan slechts beamen
wat P. G. er aan toevoegt : ((De methode die het ideaal der
verklaring meent bereikt te hebben, wanneer de leerling een
nauwkeurige vertaling kan bezorgen, berust dus op een totaal
miskennen van wat poëzie is. De leerling zou het zóó ver
moeten brengen dat hij het latijnsch gedicht onmiddellijk
geniet, zonder dat de woorden der moedertaal hem daarbij in
den weg staan ».
De vrij uitgebreide, zeer grondige commentaar is niet
alleen tot woord- en zaakverklaring beperkt, maar bevat al wat
het gedicht toelichten, doen begrijpen, gevoelen en genieten
kan : de zoo vruchtbare vergelijkende methode speelt er een
hoofdrol in.
De eclogen van Vergilius vallen gewoonlijk niet in den
smaak onzer leeraars, nog veel minder van onze studenten :
het dichtsoort is toch zoo conventioneel ! Maar het kan slechts
zeer gunstig werken, én voor de wetenschappelijke én voor de
esthetische vorming onzer jongens, met P. Geerebaert eens de
vier eclogen, naar zijn methode en met wat hij biedt, te bestutdeeren. Met hem staat men op vasten bodem, en daarvan
hebben de meesten, na hunne humaniora, geen benul. Konden
zulke commentaren toch meer in onze onderwijsgestichten
doordringen ! Wanneer zal die lang-verwachte tijd eindelijk
aanbreken ?

J.V.M.

NEDERLANDSCH LEESBOEK, door M. BRANTS en 0.
HAUWAERT. — J. Van der Poorten, Gent, 607 blz.

VAN

Dit boek neemt onmiddellijk voor zich in. Een statig werk.
Het sierlijkste leesboek dat totnogtoe aan onze kweekelingen
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in de letterkunde werd aangeboden. Een boek als dit, dat onze
jongens moet leeren genieten van letterkundig schoon, zal weldoen ook in andere opzichten naar schoonheid te streven, en
voor zijn letterkundigen smaak een waarborg te geven met
smaakvol uit de pers te voorschijn te treden. Dat hebben deze
bewerkers en deze uitgever uitstekend verstaan. Groot formaat,
fijn papier, een allermooiste letter, tenger, duidelijk en zacht;
van onze best-bekende schrijvers kleine, mooie portretjes, en
tusschen de tekstbladzij den in, lichtbeelden, formaatsgrootte van
't boek, gevend: het portret van Koning Albert en van Koningin
Elisabeth, « Een Hondenmarkt te Parijs » naar J. Stevens, » Het
Lied)) naar J. Jordaens (de oude) uit het Museum van Antwerpen, « Begijnhof te Gent)) naar G. Tremerie, « De vrome Rit »
naar De Grave, « Dieren aan den Oever van den Stroom »
naar Alf. Verwee, « Vijver te Putte » naar E. Lamorinière,
uit het Museum te Brussel, « Het Dorp » naar E. Claus,
« Zonnige Dreef » naar E. Courtens, « Aan de Sloot » naar
E. Claus, « Watermolen » naar Hobbema, ((Booten op de
Neder-Schelde » naar Fr. Hens, ((De Dooi » naar A. Baertsoen, «Winterlandschap» naar S. Van Ostade, « Landschap »
naar J. S. Ruysdael (water- en rotslandschap uit het Antwerpsch Museum, « Huldebetoon aan Keizer Karel, jong
kind)) naar A. De Vriendt, «Ommegang der Violieren te Antwerpen » naar Edg. Farazijn, ((De Nachtwacht » naar Rembrandt, « Christus door Engelen omringd x naar Memlinck,
((De Kruisafdoening » naar P. P. Rubens, « Madona » naar
Metsys, ((De Puddler » naar C. Meunier, en daarbij nog de
schilderachtigste hoekjes uit Brugge en de monumentaalste
gebouwen uit Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven. -- Voorwaar
een kermis voor de oogen onzer studenten, die in dat opzicht
stellig riet zijn verwend.
Het boek is bestemd voor de hoogere klassen van Middelbaar en Normaal Onderwijs, en geeft een keur uit de ((moderne
letterkunde », d. w. z. uit de letterkunde van de heele 19e eeuw,
want zelfs Bilderdijk, Tollens en Van der Palm mogen meedoen.
Op voorstel van den Verbeteringsraad voor Middelbaar
Onderwijs wordt het gebruik van dit werk door het Staatsbestuur
voor een tijdvak van 4 jaar in de, Koninklijke Athenaa en de
Middelbare scholen toegestaan.
Een paar opstellen staan ter inleiding vooraan het boek;
modellen van wetenschappelijke juistheid en van taalmooi zijn
't nu juist niet. De slotalinea van « de Nederlandsche taal in de
XIXe eeuw » is, in haar poedagogische voorzichtigheid, onschuldig-naief. Maar verzamelaars van taalschoonheid moesten
opletten geen wanstaltigheden uit hun eigen pen te laten vloeien
als : ((het streven naar eenen, voor allen verstandelijken vorm »
Ook het tweede opstel « Overzicht van de Letterkunde in
de XIXe eeuw » is tamelijk schroomvallig; niets raak, alles
gemeenplaatsig, en kuddedicht bezet met waarheden als koeien.
Soms wordt men onweerstaanbaar satirisch gezind: «tal van dichters staan op : Vuylsteke, Van Oye, . de la Montague, Daems » ;
goed, maar daarachter lees ik -- kan ik het verhelpen? — tusschen de regels : en gaan weer slapen, als Majoor Van de Weghe,
enz... Claeys natuurlijk uitgezonderd. Opgelet ook voor namenverminkende drukfeilen als Schejens in plaats van Schejbers.
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Het opstel (( Dicht- en Prozavormen » kan voor trage geesten
onder onze studeerenden zijn nut hebben. Maar intusschen
zullen de anderen, die van nature beter weten, wel eens in hun
vuistje lachen. Me dunkt, als men pedant wil zijn, moet men
het door en door durven zijn, met de oude imponeerende deftigheid, maar niet zoo schuchtertjes- liefjes -malschjes. Dan is 't
karakter weg uit de pedanterie, en dan wordt het niets. Totaalindruk : beter ware 't die eerste XV bladzijden bij een tweede
uitgave maar weg te laten.
Volgen nu de verschillende gebloemleesde schrijvers, zeer
zorgvuldig ingedeeld. Een wezenlijke verdienste van 't boek,
die indeeling. Daar is werk aan besteed, en ze zal, uit het oogpunt van de geleidelijke ontwikkeling voor jonge geesten, zeker
nuttig zijn. Zes rubrieken : i) Uit het Leven; 2) uit het Rijk der
Verbeelding; 3) uit de Natuur; 4) Land en Volk; 5) Kunst en
zedelijk Gevoel; 6) Tooneel. Enkel dit laatste nummer valt
minder adeegaat met de andere uit. Maar 't heeft zijn gezel ligheid en zijn blijde schakeering, werk zoozeer verschillend
als de aard zelf van die velerhande kunstenaars, concentrisch te zien gegroepeerd. Zoo vinden malkander in 't drukke
gezelschap: Jonathan en Coenen, Stijns en H. Swarth, Virginie
Loveling en Herm. Heijermans, Ter Haar en Top Naeff, Conscience en Brusse, Haspels en Claeys, Beets en Kloos, Gezelle
en Querido, Ten Kate en Buysse, Pol de Mont en Da Costa,
Quack en Multatuli, Van Deyssel en Schaepman, Verriest en
Bilderdijk, Emants en René De Clercq, Thijm en De Bom, Potgieter en Erens, De Koninck en Huet, Rodenbach en De Gen estet,
Hegenscheidt en Glanor... enz. Misschien ' kijken ze vooreerst
wat vreemd op naar mekaar, maar ze stellen 't samen best op
den duur. De Republiek der Letteren is zoo toch vrij, zoo gelijk en
zoo broederlijk ! 't Mag wel eens theoretisch worden bewezen
wijl 't in de practijk zoo benard anders gaat.
De bloemlezers gingen voor hun keuze over 't algemeen
zelfstandig te werk; en zoo haalden ze soms eigenaardig mooie
dingen te voorschijn, zooals Dr. Ritter's Sint Nicolaas, R. Stijns'
Uurwerk, Heijermans' Angstavond, Hooijer's Palmboom, Van
Looy's Hengelaar (waarmee Van Deyssel zoo dweept), Van
Buggenhaut's Herfs tindrukken langs het kanaal, Vermeylen's
Vlaamsche Toekomst, Te Winkel's Rubens en Vondel, en zoo
meer.

Nu is 't jammer dat de leus ((het schoone om het schoone
soms werd verdraaid tot «het practische voor ons zelven »;
de verzamelaars zijn zoo lief geweest onder hun ambtsbroeders
tal van modelschrijvers te ontdekken, die zeker grootere verdien sten hebben op ander gebied dan op dat der letterkunde.
Brengen ze 't eenmaal zoo ver als M. Sabbe of R. De Clercq
b. v., dan mogen ze natuurlijk vrij door, tot het hooge gezel
beter ze nog wat te laten wachten.
-schap;zonietwr'
Ten slotte een bloemlezing die haar zwakheden, kameraadschappelijke en andere, vergoedt door hooge verdiensten,
vooral te danken aan de buitengewone vlijt, aan 't kundig
overleg der verzamelaars, en aan het keurige werk van den
uitgever.
J. P.
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JOOST VAN DEN VONDEL'S LUCIFER, met inleiding en
verklaringen door Dr H. W. E. MOLLER. -- Amsterdam, E.
Vander Vecht, io6 blz., fr. x.25.
Deze serie « Uit Nederlands Woordkunst » wordt uitstekend
ingezet met Vondel's meestertreurspel. In 't « Voorbericht »
wordt gezegd dat de verklaarder veel is verplicht aan den
arbeid van vroegere Lucifer-mannen : Cramer, VerstraetenSalmans, Van Mierlo : « Mocht men hier of daar 'n dieper
inzicht en 'n juister duiding aantreffen, dan is dat allereerst hun
werk geweest ».
De « inleiding » geeft een beschouwing over Vondel's kunst
in zijn Lucifer en een beknopten inhoud van het treurspel, die
gerust mag gelden als het beste, tot heden beproefd.
Volgt dan de opdracht, door Vondel zelf vóor zijn werk
geplaatst: ((Den onverwinliksten vorst en here, den here Ferdinandus den Derden, gekozen Roomsen Keizer, altijd vermeerder des Rijks » ; daarna Vondel's bekende « Berecht aan
alle kunstgenoten, en begunstigers der tooneelspelen ».
Bij den eigenlijken tekst zijn nota's gevoegd, die voor het
ruimste deel herhalen wat Pater Verstraeten-Salsmans gaf, met
hier en daar een eigen kijk, die wel een schrandere blijkt te wezen.
Zoo wordt « van tijd noch eeuwigheid gemeten, noch ronden »
aldus verklaard; «niet gemeten door de kringen van de eeuwigheid. (De duur van de eeuwigheid kunnen wij ons niet anders
voorstellen dan door het begrip « tijd » ; een reeks van tij dkringen die geen grenzen heeft; door geen eindeloos uitbreidende
tijdkringen, hoe wijd, hoe ver we ons die verbeelden, wordt
God gemeten.)
Het hachelijke : zijn geheimenis zij « bondig » wordt, in
overeenkomst met de algemeene door de uitleggers-Paters
Jezuieten aangenomen verklaring, als volgt verstaan : zijn
ondoorgrondelijk besluit blijve geheim, moet geheim blijven.
Mij persoonlijk voldoet toch beter deze opvatting : hoe kort,
hoe weinig omschreven Gods geheim, Gods besluit ons ook zij
geopenbaard, men aanbidde toch, zonder verder uitlegvragen
zijn bevel, en men voere het, zonder verder navorschen, uit.
Stellig een Lucifer-uitgave, die op onze gestichten, nevens
die van Verstraeten-Salsmans, — waarin nog zeer te waardeeren
na-beschouwingen voorkomen -- uitstekenden- dienst zal bewijzen. J. P.
JOOST VAN DEN VONDEL'S JEPTHA OF OFFERBELOFT E, uitgegeven en van eene inleiding en aanteekeningen
voorzien door T. Terwey, 3e druk, door J. KOOPMANS. -J. B. Wolters, Groningen, g5 blz., fl. o.6o.
Ook van deze uitgave kan men bezwaarlijk te veel goeds
zeggen. De inleiding bij dit prachtig treurspel staat flink in den
haak. En 't loont wel de moeite er 't een en't ander uit aan te halen.
-- ('t Is in nieuwe spelling) ((Het spel moest voor alles zijn een
Offerspel. Al wat offer was trok Vondel bovenmatig aan. Alle offers
wezen op het Offer, op Christus... Hoger nog dan Izaäk stond Jeptha's dochter..., door Vondel Ifis d. i. ((de dappere » genoemd.
Waar Izaäk de overgave van de eniggeborene, uit enkel kinderlike gehoorzaamheid verbeeldde, kon Ifis zich bewust zijn, ten
zoen te moeten strekken voor de redding van Israëls volk, en't
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pand te zijn dat gelost moest worden tot de ontbinding van een
gelofte, in de uiterste nood aan Jehova gedaan. Is Izaäk onder
universeler strekking met haar dood een-worpen,Ifisdmt
grote gemeenschap bevrijdt, streeft naar de proportieën van een
heldin. Vondel is niet in gebreke gebleven, deze gelukkige
gegevens te aanvaarden, en, boven de sobere kroniekmatige
inhoud van het Boek der Richteren uit, heeft hij Jeptha's
dochter, na -door de schildering van haar jeugdige levenskracht
en schoonheid ons hare gehechtheid aan het leven te laten
bevroeden, gestaald met een stervensmoed, die in staat is de
weifelende vader standvastigheid in te spreken, en die haar
zelve stralend en opgetogen de dood tegemoet doet treden.
Hier zou, noch mocht, een Engel des Heren tusschenbeide
komen; de ter dood gewijde klimt zelf de treden van 't altaar
op. Zo wordt Ifis voor Israël, wat Christus werd voor het mensdom ; Ifis vult een bladzij in 't Martelaarsboek.
((Het treurspel van Iis is dus een martelaarsspel. Maar
terwijl 't spel van St. Ursula niet meer is dan een gedramatiseerde hagiografie, en in Peter en Pauwels evenmin iets anders
te vinden is dan de zelfverlochenende dood van de beide Apostelen, is in 't spel van Ifis meer gebracht dan hetgeen uitsluitend
op haar bestemming als offer betrekking heeft.
» Immers, dit treurspel zou niet alleen een heiligenleven
worden. En dit kon ook niet. St. Ursula was, wat haar eenmaal
opgevatte levensdoel aangaat, van meet af een aan God gewijde;
een heilige j onkvr ouw, een kloosterabdis, die op zocht te gaan
in de heiligheid van haar bestaan. Eveneens was dit het geval
met Petrus en Paulus; zij volgden de wegen van hun Heer en
wisten, dat dit lijdenspad het vrijwillige verzaken van het
aaidse leven tot voorwaarde had. Maar Ifis' offerdood, hoe
vaardig zij ook het martelaarshout beklimt, ligt niet nood
lijn van haar bestemming. Ifis wordt een offerande-wendig
door het blinde «Lot ». Hierdoor reeds wordt het spel naar het
terrein van de Antieke Idee getrokken. Haar « heilig voorbeeld »
is dus niets meer dan een gril van de geschiedenis. Haar vader
zegt in 't nijpen van 't gevaar Jehovah toe, om hem ter ere, het
eerste wat hem, huiswaarts kerende, tegemoet komt treden, als
een offer toe te wijden, en 't toeval wil", dat 't eerste levend
wezen, dat hem begroeten komt, zijn eigen dochter is. Ziedaar
de onnozele aanleiding, welke Ifis als een stuk slachtvee op
't altaar brengt. Doch vóór het zover komt werpt Vondel, om
een dramatiesch konflikt in 't spel te brengen, een gewetens
voert hij aan, een mensenoffer God aangenaam?-vragop.Is,
En zou, zo dit het geval ware, Jeptha tot het brengen van het
offer gerechtigd zijn? Het ene antwoord is : God wil de letterlike nakoming van de gedane belofte, en wijst elke op te werpen
bedenking terug. Het andere antwoord is : God sluit, bij een
aan hem opgedragen offergelofte, bij zich en zijn vereerders,
elke gedachte aan een mensenoffer uit, en duit de letter voor
zover ze met de geest van de Wet overeen te brengen is. Aan
Jeptha wordt de eerste zienswijze toegewezen. Niet, dat Jeptha
van huis uit een barbaar zou zijn; verre van daar. Maar 't is
Jeptha's vasthoudendheid aan wat hem als zijn plicht tegenover
zijn God voorkomt, die het offer eerst m,ogelik kan maken. Zijn
eigenzinnigheid behoeft dan ook maar van een tijdelijke aard te
-
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zijn. Na het offer gebracht te hebben, mag hij een andere en
zelfs tegenovergestelde zienswijze delen. Bovendien, behoeft
ook vóór het offeruur, zijn verstoktheid evenmin onvoorwaardelijk te zijn. In genen dele. Immers de strijd der meningen
speelt zich niet alleen af tusschen Jeptha eenerzijds, en de
priesters en wetgeleerden anderzijds, ook de veldheer zelf voelt
het gewicht van de aangevoerde tegenbedenkingen en huivert
als 't ware terug voor wat de wetverklaarders hem, als strijdig
met Gods voorschriften trachten voor te houden. Neen, Jeptha
is niet het onbewogen zelfvertrouwen. Bang wordt hem in
't uiterste oogenblik in zijn binnenste. de kamp tusschen 't geloof aan zijn plicht en de twijfel aan zijn recht. Eerst in zijn vertwijfeling, wanneer de slingeringen van zijn geest zijn oordeel
hebben verleend, en zijn keuze, ook zo ze de tegennatuurlike weg
mocht kiezen, zielkundig verklaarbaar wordt, laat de dichter
Jeptha doortasten, en zijn maatregelen voor 't offerfeest nemen,
nadat de veldheer, met looze uitvluchten. de moeder van de ter
-dood verwezen maagd, het hof deed ruimen. Op deze wijze heeft
Vondel aan de historiese noodwendigheid der te nemen beslissing, een psychologiese verklaring gegeven. Het Martelaarsspel
leed er geen schade bij ; integendeel, in plaats van bloot de
uitvoering van een vonnis aan een ter dood gewijde Heilige te
zijn, won het stuk, èn door Jeptha's zielestrijd èn door het weifelen van het over Ifis hangende Lot, aan tragiese diepte en aan
dramatiese kracht.
In deze tijdelike afval van Jeptha aar de kerkelike opvattingen en zijn eigen vasthoudendheid aan een bepaalde mening,
in verband met zijn latere boetedoeninu bij dezelfde hierarchiese
autoriteit, die hij aanvankelijk meende te moeten miskennen,
hebben velen een bepaalde strekking van dit treurspel willen
zien. Zij meenden in Jeptha te herkennen de Protestant, of wel
het Protestantisme, dat in zijn eigengerechtigheid zich strafbaar
had gemaakt tegenover God. Om, na de bewust-wording van zijn
eigen letterknechterij, dit afvallig Protestantisme te tieperen, en
zo mogelik tot gehoorzaamheid aan de Paus terug te brengen,
zou Vondel zijn stof gezocht hebben in de Bijbelse historie, en
ze gevonden hebben in het Boek der Rechteren, in de geschiedenis van Jeptha. En zo zou de vraag, die hij in dit verhaal op
eigen gezag te berde had gebracht, n. 1. of Ifis al dan niet
geofferd mocht worden, met de genomen beslissing in het ganse
verdere verloop van 't treurspel, in dienst hebben gestaan van
de vooropgezette bedoeling van den dichter, om in Jeptha te
willen zien de afvallige, die na het eigenzinnig volgen van zijn
conscientie, bij plotseling verkregen inzicht, berouwvol tot
de gehoorzaamheid aan de Kerk terugkeert.
Vondel's Jeptha is nr i uit de Bibliotheek van Nederlandsche
Letterkunde, die al herhaaldelijk in dit tijdschrift werd geprezen, en waarin verder tot nog toe verschenen : Vondel's Gysbrecht van Aemstel r Hooft's Haarlem en Alkmaar, Huygens'
Zeestraat, Bredero's Spaansche Brabander, De Genestet's Leekedichtjes, Justus van Effen's Hollandsche Spectator, Vondel's
Gelegenheidsgedichten, Hooft's Baeto.
BIBLIOGRAPHIE DER MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE, door L. PETIT, Conserva-
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tor bij de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden, 2e dl.
— E. J. Brill, Leiden, zgzo, 22o blz.
Deze bundel is het vervolg op de ((Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, die in 1887 door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde
met de gouden medaille bekroond werd en in 1888 bij de firma
Brill verscheen. Dit vervolg bevat de literatuur over onze
Middeleeuwen in afzonderlijke uitgaven en in tijdschriften verschenen van 1888 tot igio.
De wijze van bewerking is dezelfde gebleven : ft is ook als
indeeling de duidelijkste én de doelmatigste : Rangschikking
naar de verschillende filologische vakken, en dan alphabetisch
register.
Onder de ze rubriek, die der taalkunde, komen de werken
en opstellen over : Geschiedenis der taalkunde, Spraakleer,
Versbouw, Glossen, Woorden, Woordverklaring en Tekstcritiek, Woordenboeken.
Onder de 2e rubriek, die der Letterkunde, worden samengebracht: Geschiedenis der Letterkunde, Levensbeschrijvingen
van middeleeuwsche schrijvers, Bibliografie, Tekstuitgaven en
Critiek, Verzamelingen, Bloemlezingen, Germaansche Sagen,
Classieke, Frankische, Britsche, Oostersche romans, Dierfabel
en Dierenepos, Geestelijke Gedichten, Jacob van Maerlant,
Berijmde Geschiedschrijving, Didactische Poëzie, Boerden,
Sproken, Verhalen en Gedichten, Geestelijke Liederen, Gebeden, Wereldsche Liederen, Geschiedenis der dramatische
poëzie, Kerkelijk Drama, Moraliteiten, Wereldlijk Drama,
Samenspraken, Prozawerken, Vertalingen van Bijbelboeken,
Levens van Jezus, Stichtende en godsdienstige geschriften,
Gebeden, Legenden, Levens van Heiligen, Maria-legenden,
Sermoenen, Epistelen, Spreuken en Lessen van Levenswijsheid,
Kronieken en Geschiedkundige Werken, Reisbeschrijvingen,
Volksletterkunde, Varia.
Daarna het zeer verzorgde en zoo practische alphabetische
register.
D.
HET MUSEUM : Overzicht en Schets der Kunstgeschiedenis; eel
Vadernecurn voor reis en studie, door Jonkvrouwe ANNA DE VAN
DER SCHUEREN. -- Bijvoet Mutsaers & Zoon, Tilburg, 1go9,
34,. blz.
Een boekje dat komt op zijn dag en op zijn plaats.
Men begint inderdaad te beseffen in ruimer kring dat men
niet langer kan aanspraak maken op den eeretitel van beschaafd
mensch zonder iets of wat van kunst af te weten. Zelfs onze
bedrijvigste handels- en fabrieksmenschen gaan er fier op hier
en elders museumbezoekers te zijn, en houden er zelf weleens
ten koste van heel veel geld een miniatuur-museum op na. Voor
de meesten met goeden wil gaat het niet zich aldus te installeeren. Nu komen er wel voor de kunstminnaars prachtuitgaven
over kunstgeschiedenis, die veel kunnen aanvullen : ik wijs
maar op Michel's Histoire de l'Art.
Maar dit is weer voor nederiger beurzen minder bereikbaar.
En ik denk dat het boekje van deze Jonkvrouw uit een gevoel
van medelijden met die minderen is geboren. Tegen een zeer
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gematigden prijs wordt hier een uitnemend verzorgd overzicht
geboden van de heele kunstgeschiedenis, zoo schematisch
mogelijk, maar niemendal dor.
Een revue over de kunst van alle tijden, van af de oudste
Egyptische tot de modernst Amerikaansche, bouw- en beeldhouw- en schilderkunst, en kunstnijverheid.
Het doel van 't boekje is tweeledig : te dienen tot kunstBaedeker op reis, en daarom is er achter 't historisch overzicht
een lijstje van musea govoegd, en een chronologische tabel der
meest-beroemde schilders, 't eene land paralleel nevens 't ander
geplaatst. Maar is het niet eigenaardig dat juist in deze beide
lijsten België is vergeten?
Wel krijgen we ruim ons deel in 't eigenlijke boekje, in de
kunstgeschiedenis, die er meer is op ingericht om te dienen als
« Nachschlagebüchlein » bij tijdschriften en courantenlezing.
't Geeft inderdaad voldoende en zeer duidelijke inlichtingen
over persoon en genre van de kunstenaars.
Verheugend ware 't wel zoo dit boekje, zoo zorgzaam en
gewetensvol gemaakt, wijd en zijd zijn weg mocht vinden.
Vooral de minder gegoeden onder de kunstminnaars vinden
hier hun gading. L. B.
DIE ORGANISATION DES BODENKREDITS IM GROSZHERZOGTUM HESSEN. Beiträge zur hessischen Agrarund Grundentlastungs-politik von DR. LUDWIG HERPEL. —
Verlag von Emil Roth in Gieszen, 19 10. Prijs: z .5o M., 97 blz.
Eene brochuur die we gaarne aanbevelen aan al wie belang
stelt in grondkrediet, omdat hij hier een algemeen overzicht
krijgt over hetgeen, in dit opzicht, gedaan werd in 't Groother
dit met nog al wat bijzonderheden; ook-togdmHesn
omdat hij hier inlichtingen vindt over die meer algemeene
vraag : de spaarkassen in Duitschland, hunne inrichting en
hunne geldbelegging.
In geen land ter wereld is het grondkrediet zoo wel ingericht
als in Duitschland, door zijne Landschaften of onderlinge verbonden van grondeigenaars, die, door het uitgeven van pandbrieven, geld ontleenen om het uit te leenen, zonder winst, aan
dezen onder hen die het noodig hebben; door de hypothekenbanken
of banken die de hypotheekverrichtingen als specialiteit gekozen
hebben; ook door zijne j5rovincieele o f Jubliek- rechterlijke instellingen.
Er zijn nog twee andere soorten van instellingen die in Duitschland, feitelijk, veel aan grondkrediet doen, maar ze zijn er niet
voor ingericht; voor het landelijk grondkrediet zijn ze ook veel
minder gunstig. Wij willen zeggen de verzekeringinaatschabftijen
en de spaarkassen die allebei, in de hypotheekleeningen, eene
geldplaatsing vinden.
In 't Groothertogdom Hessen heeft het lang geduurd voor
er eene instelling van grondkrediet bestond. Eerst in i88o kwam
een publiek-rechterlijke instelling tot stand die niet het grondkrediet in 't algemeen voor doel had, maar alleen verbeteringswerken. Die Landeskulturrentenkasse heeft io jaar bestaan en zij
heeft werkelijk niet veel gedaan. Spijts de tegenkantingen van
de spaarkassen die meenden dat er geene inrichting voor grond
meer noodig was, dat zij op een voldoende wijze in de-kredit
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behoeften van het hypotheekkrediet voorzagen, werd in 1890
eene staatsinrichting gesticht om niet alleen geld uit te leenen
voor verbeteringswerken, maar ook om alle hypotheekverrichtilgen te doen; zij zou ook geld uitleenen aan de gemeenten.
Zoo duurde 't tot igoz. De Landeskreditkasse, die staatsinrichting, doet nu feitelijk gemeentekrediet en dan kwam tot
stand de Landeshy jbothekenbank, ingericht naar het voorbeeld van
de Duitsche Rijksbank, niet geheel en gansch eene staatsinrichting, maar waarin de Staat toch veel te zeggen heeft. Ook de
plaatselijke spaarkassen kunnen bij die hypotheekbank aandeelen onderschrijven, maar tot hiertoe hebben ze dat niet veel
gedaan.
De spaarkassen zijn in Duitschland gansch anders ingericht
dan hier. Zij werden gesticht 't zij door gemeenten met de
waarborg der gemeenten, 't zij door een verbond van gemeenten,
't zij als met maatschappijen aandeelen. Zooals we 't in
't begin reeds zegden, wordt er door haar veel uitgeleend op
hypotheek, veel te veel eigenlijk, want de spaarkassen beschikken toch over geen ander geld dan zulkdanig dat alle dagen kan
weergevraagd worden.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan een voorstel dat toelaten zou aan de spaarkassen hypotheken te verleenen, terugbetaalbaar bij jaardoodingen en niet opzegbaar door de spaarkas : hypotheken zouden namelijk genomen worden met geld
van de spaarkas ten voordeele der spaarkas en terzelfdertijde
ook ten voordeele van de Lanzdeshyj5othekenbank, zoo zou deze
laatste, met waarborg van die hypotheken, pandbrieven kunnen
uitgeven en zou ze als dusdanig zich tegenover de spaarkassen
kunnen verplichten, in geval van nood, het geld op hypotheek
uitgeleend terug te betalen. E. VL.
KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! -- Bij P.
Noordhoff, Groningen.
Een honderdtal vaderlandsche en meest bekende Neder
liederen, wat een mooi geschenk ! Zingen baart vreugde-landsche
en vreugde is een bestanddeel van het geluk. — Kom, ja, doe
de kleinen zingen, doe de grooten zingen, doe ze vaderlandsche
liederen zingen en verdring toch die kleur- en smaaklooze
straatliedjes van een cent, die ons volk ontaarden of het zoo
laag aan den grond laten voortkruipen. Doe het volk zingen en
leer het goede liederen. Want, het lied is als een tweede spraak,
en, wat het volk zingt dat zal het ook voelen in zijn hart. Geef
aan het volk liederen van oproer en zijn gemoed zal koken;
geef het hymnen van vrede en zijn ziel zal zachtjes ruischen.
Het lied is een krachtige factor in het sociale leven.
Daarom verheugt mij deze bundel die zijn vierden druk
reeds mag beleven en daarom beveel ik hem ten zeerste aan.
Ook in ons vaderland kan hij dienstig zijn, hoewel er maar
weinig Vlaarnsche liederen in te vinden zijn. Voor Holland is 't
een allermooist en allerprettigst boekje.
Aan iedereen durf ik dan vriendelijk de uitnoodiging toesturen : Kun je nog ,zingen, zing dan mee 1 en zing mee uit dit
voortreffelijk boekje, R. P.
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HOE MEN BURGEMEESTER WORDT. Verhaal door
GIJSTAAF SEGERS, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
- Antwerpen, Bouchery, 1910, 71 blz.

Gustaaf Segers is wat lang van draad en ge zoudt wenschen
dat zijn stijl wat sappiger ware, maar deze voorbehouding gemaakt zijnde, hebben we het werkje gaarne gelezen er zijner
maar weinigen die even goed de Kempen en de Kempenaars
kennen als hij en hij schetst ze naar natuur, zooals ze zijn. Zijne
taal is doorspekt met Kempische volksspreuken. J. L.
KEUR VAN ECHTE MARTELAARSACTEN UIT DE
EERSTE EEUWEN DES CHRISTENDOMS, bijeenverzameld en in het Nederlandsch vertolkt door L. HAGEN, C. S.
s. R. -, Utrecht, Drukkerij ((Het Centrum », 172 blz.
Over de martelaarsacten, voornamelijk in kritisch opzicht,
om te weten wat er echt en onecht is, werd er veel geschreven.
((In hetgeen volgt zullen we onzen lezers alleen die acten
voorleggen., welke onbetwistbaar echt zijn . Aldus de schrijver
in zijne inleiding. En dan volgen acten van den H Polycarpus,
van den H. Justinus en Zijne gezellen, van Carpos, Papylos en
Agathonice, de brief der kerken van Lyon en Vienne over de
martelaren van Lyon uit het jaar 177, de acten der martelaren
van Scillium, van den H. Apolonius, van de H. Perpetua, Felicitas en gezellen, van den H Achatius, van den H. Maximus,
van den H. Conon, van de HH. Lucianus en Maxiamus, van den
H. Ciprianus, van de HH. Montanus, Lucius en gezellen, van
de HH. Fructuosus, Augurius en Eulogius, van den H. Nicephorus, van den H. Maximilianus en eindelijk van den H. Felix.
De taal is verzorgd.
J.
L.
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In de Revue des Deux Mondes van i5 Sept. 1.1. schrijft Em.
Faguet over ((La Crise du Franrais ». Hij beweert « qu'on n'a
jamais plus mal écrit le francais qu'auj ourd'hui ; qu'on - ne sait
plus du tout le francais. ». Hij weidt vooral uit over twee groote
oorzaken: 10 les programmes encyclopédiques des lycées; 2 0 la
lecture des journaux qui est substituée' celle des livres. Les
lycéens, ayant un programme enorme de notions absorber,
n'ont presqu'aucun temps donner 1'étude du francais, qui est
une étude qui demande beaucoup de loisirs, de lectures lentes,
de lectures méditées ; qui exclut toute
toute précipitation
et toute préoccupation dispersée. La question du francais est
toute dans ce mot de Flaubert George Sand : ((Ah! ces bons
hommes du XVI Ie siècle ! Coinme ils savaient le Zahn! Coinine his

a

a

a

a

hate,

a

lisaient lenteinent ! »
En dan de dagbladen: «Les j ournaux sont mal écrits, parce
qu'ils sont écrits tres vite, pour d'autres causes peut-etre encore.
La première page en est encore rédigée approximativement en
francais ; des la seconde, on tombe dans une collection de barba rismes dans laquelle, pour se divertir, on n'a qu'à choisir. Or,
c'est là qu'est la littérature de la plupart de nos lycéens. C'est
précisément ce style que les professeurs des facultés retrouvent
et reconnaissent dans les dissertations de baccalauréat et de
licence.
Non, on ne lit plus les auteurs qui ont écrit en iran ga*is ; on
ne les lit plus, parce que la curiosité esthétique qui porterait à
les lire est combattue par un trop grand nombre de curiosités
curiosité des faits-divers, curiositè des faits piquants ou mystérieux de 1'histoire, curiosité des voyages et explorations, curiosité des merveilleux progres scientifiques et des merveilleuses
inventions et découvertes de la science. Ces curiosités, autrefois,
existaient à peine ; elles sont excitées de nos jours d'une manière
incroyable par la facon dont le monde va. Qu'y-a-t-il à faire
cela? Tres évidemment rien. Vous n'allez pas interrompre Ie
cours de la civilisation pour ramener les hommes 1'étude de la
langue trancaise. Vous ne pourriez pas, et du reste, vous auriez
tort.
Donc, la crise du francais n'est pas une crise, c'est une
décadence définitive et sans retour, compensée par des progrès
qui ont lieu dans un autre ordre de choses. On n'ecrira plus le
francais, voilà tout. I1 ne sera plus écrit que par un certain
nombre d'hommes trés restreint, qui en auront le gout par un
phénomène d'atavisme et qui seront tympanisés par les petits
journaux, comme grotesques. Il y aura deux langues : 1'une, le
francais, écrit par quelques personnes et compris par ces personnes-ci et quelques autres, peu nombreuses ; 1'autre, une
langue pour laquelle on trouvera un nom, tres imprécise, tres
vague, amorphe, confuse, que personne, cause de cela, ne
,
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comprendra trés bien, mais qui servira pourtant de moyen de
communication un peu rudimentaire, un peu barbare, entre les
hommes et qui aura avec le francais quelques rapports éloignés
a peu près reconnaissables encore. » Wij spreken geen kwaad
van 't Fransch. Maar zij die van uit hun Fransche hoogte ons
Nederlandsch uitmaken voor dialect kunnen zeer profijtelijk op
deze woorden van Faguet eens mediteeren.

Naar aanleiding van den strijd om de Vlaamsche Hoogeschool, den gewichtigsten en den heiligsten wellicht door de
Vlamingen sedert í83o gevoerd, worden thans veel dingen in
't licht gesteld. 0. a. dat uit beroemde mannen als Verhaeren,
Maeterlinck en Lemonnier de straatjongen niet is weg - beschaafd.
Die terecht befaamde letterkundigen, nazaten der geuzen althans
in dit opzicht dat ze door eigen schuld geen vaderland meer
hebben -- schelden op hen die hun vaderland behielden en die
't als plicht beschouwen er voor te vechten totterdood : en als
echte kwajongens halen ze, in de razernij van hun onmacht, hun
sterkste zetten uit. Vooral Maeterlinck heeft getoond dat hij nog
over 't heele meesterschap van zijn « Gentsche mofle » beschikt.
Dat is voor de Vlamingen heel plezierig, om twee redenen:
10 omdat hierin een bevestiging ligt van hun aanstaande zege praal. Want als de allerhoogsten en allerfijnsten tegen een
stelsel, dat hen bedreigt, geen andere bewijsredenen meer
vinden dan grove verwijtsels, dan is dit wel het laatste stadium
van den strijd; 2 0 de roemzuchtigen, die tegen Vlaanderen
hun Judas -zonde pleegden, dienen in 't aanschijn van heel
Europa, overal waar de letterkunde hun namen eert, zichzelf
hun straf toe. Ze zijn gekomen aan hun Haceldama, en ze
verhangen hun eigen roem, want in de geschiedenis der letterkunde zal 't opgeteekend blijven dat deze drie verloochenaars

van hun ras en van hun volk het hoekje der aarde waar thans,
rekening gehouden met oppervlakte en bevolking, het heerlijkst
aan kunst wordt gedaan, uitmaken van een hol van onwetend heid en verdierlijking.
Een dier kunstrijke Vlamingen, thans met ons allemaal
door de verlichte Fransche wereldtaal voor lourdaud, ignare en
stupide uitgemaakt, schreef onlangs in de Nieuwe Rotterdamnmer
aldus : Men zal zien dat deze «lomperik » onder den brutalen
schimp der fijne heeren nog zijn manieren weet te houden.
« Ik heb den meesten eerbied voor mijn groote landgenooten; ik heb innige bewondering voor hun werk. Maar tevens:
Ik ben te goed geplaatst en ik heb me er tevens te grondig mee
bezig gehouden om niet te weten wat er al valsch is en gemaakts
in hun Vlaamsch wezen dat eerder Vlaamsche schijn is.... Een
vreemde cultuur heeft ze van hun volk geheel afgescheiden.Wel
voelen zij zich er toe aangetrokken.... Maeterlinck heeft heel
intens de verholen tragiek en de norsche mystiek van het oude
Gent ondergaan.... Hij heeft loffelijke pogingen gedaan om wat
in de Vlaamsche ziel in hem onrustig aan 't woelen was, door
dieper dringen in 't werk van een Ruusbroec, een vasteren
grond te geven, — wat alleen op diléttantisme uitliep, en op het
verraad aan ((Die Chierheit der gheesteleker Brulocht » ge-
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pleegd. De taal van Vlaanderen werend en zelfs negeerend, kan
hij juist daarom onmogelijk tot een eerlijk en oprecht begrip
van Vlaamsch oerwezen en Vlaamsch geestesleven komen. »
En Moller, in Van Onzen Tijd, voegt er aan toe : « Maeterlinck is de kunstmatige mysticus, en 'n echte mysticus zich
verbeeldend te zijn, heeft ie zich gewaagd aan een der heer
werken van de middeleeuwse mystieker. Zonder de taal-likste
van zijn volk diep geestelik te verstaan, werd hij aangetrokken
door de beeldingen, waarin Ruusbroec zijn mystieke ziel heeft
zichtbaar gemaakt. maar de ontroering die ze had geschapen
heeft hij niet in zich voelen overgaan. De uitslag van dat pogen
is bedroevend. Ruusbroec's ziel is uit zijn werk, Ruusbroec's
gemoedsrhythme is uit zijn taal gescheurd. Kunnen we wel
anders verwachten van iemand die verklaart (( zich in 't zweet
te hebben gewerkt, om de plompe zinbouw van Ruusbroec in
genietbare stijl te herscheppen? )) En dat van die klare zoete
woordrhythmen, die aanvloeien en uitvloeien in stage opvolging, zooals de eeuwige vloedgolven aandeinen naar de kusten
der zee, en in vredige kalmte uitdeinen op de zachte glooiingen
van et strand ».
Wie, ondanks al wat er door de mannen onzer Beweging
werd geschreven en bewezen, nog meent dat we gebrek hebben
aan handboeken in 't Nederlandsch, of dat die handboeken geen
aftrek vinden, onderzoeke maar eens den catalogus van Wolters' firma daareven weerom verschenen. Een overvloed van
werken, voor alle graden van 't onderwijs, over : Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nederlandsche, Fransche Duitsche,
Engelsche taal- en Letterkunde, oude talen en Mythologie,
Wiskunde, Vormleer, Boekhouden, Handelsrekenen, Staathuishoudkunde, Natuurlijke Historie, Natuur- en Scheikunde,
Land- en Tuinbouw, Opvoeding en Onderwijs, Schrijven, en
Teekenen, Muziek en Zang, Godgeleerdheid, Rechtsgeleerd heid, Geneeskunde, Letteren en vVijsbegeerte, Academische
Proefschriften, enz.
Onder die uitgaven zijn er die, op weinig jaren tijds, tot
3o drukken beleefden.
De Nobel-bekroonden nevens Van der Waals en Heyse
zijn nog twee Duitschers. Over beiden hier _ook een woordje.
i° Prof. Dr ALB. KossEL werd geboren in 1853 te Rostock,
was werkzaam als assistent aan het Physiologisch Instituut
onder Dubois-Reymond te Berlijn. Werd in 1895 professor in
de physiologie te Marburg en in 1go1 benoemd tot opvolger van
prof. Kühne te Heidelberg. Hij legde den grondslag voor de
leer der eiwitlichamen. De praktische medische wetenschap
heeft hij aan zich verplicht door zijn werkzaamheid op het
gebied der physiologische scheikunde.
20 Prof. Dr OTTO WALLACH werd geboren in 1847 te Kö
Zijn studie richtte hij vooral op de koolstofverbin--nigsber
dingen. Hij vestigde zijn naam door zijn -onderzoekingen over
hydroaromatische verbindingen, waarmee - hij de ontwikkeling
van de Industrie der vluchtige oliën grootelijks bevorderde.
Zijn onderzoekingen over de « Armid-Gruppe » leidde tot de
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ontdekking van « Oxaline ». Hij is voorzitter van de « Deutsche
Chemische Gesellschaft ».
Den 5 Januari is Kardinaal Francesco Segna gestorven.
Hij was een van de talent- en vlijtvolste leden van 't Kardinaalscollege. Hij werd geboren in 1836 te Poggio Ginolfo
(bisdom Tivoli), studeerde te Rome en werd er doctor in wij sbegeerte, godgeleerdheid en de beide rechten. Daarna besteeg
hij den leerstoel van Dogmatica in het Romeinsche Seminarie
en de Propaganda.
Toen Leo XIII de Thomistische hervorming der Seminariën voorschreef vond hij in Segna een zijner best gewapende
tegenstanders. Segna moest aftreden; maar de strijd had geenszins de achting van den Paus voor een zoo persoonlijk denker
doen dalen. Segna werd benoemd tot onder-secrateris der Congregatie voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden, waar
secretaris was. Met Rampolla ging Segna-vanMgr.Rmpol
naarSpanje in de nunciatuur. Aldra was hij te Rome terug en
klom tot langsom hoogere posten. In 1894 verleende de Paus
hem het kardinaalspurper.
Segna was onvermoeid werkzaam in allerhande congregaties. Hij had doorslaanden invloed bij de studie over de
geldigheid der Anglikaansche wij dingen; hij was prefect- van
't Vatikaansche Archief, lid van de Pauselijke Bijbelcommissie
en van de Commissie der Codificatie van het Kerkelijk Recht.
Segna was een schander dogmaticus en een buitengewoon critisch-aang elegde geest.
-

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
ONZE KUNST Februari xgri. -- De Vlaa,nsche Kunst in
de X VIIe eeuw, tentoongesteld in het Jubelpaleis te Brussel in roro. De,
Schilderijen (vervolg) (Max Rooses). -- an Toorof (vervolg)
(Julius De Boer). -- Kunstberichten, uit Antwerpen, Brussel, den
Haag, Leiden, enz. — j Frans Lamorinière. — Boeken en Tijd,

-

schriften.

VLAAMSCHE ARBEID, nr 12, i91o. — De Bode (Frans
Buyens), eigenaardig - beeldrij k gedicht, Waar « slagschaduwen
gelijk onpluize wichten gebocheld »? -- De Bedevaart (A. Verstreken) : Menschen, die zoo kunnen schrijven, moesten niet zoolang
telkens op zich laten wachten. — 5oannes A bostolus ( Jan Hammenecken, vooruit het beste dat we totnogtoe van dezen begaafden
dichter lazen. — Kunstkroniek (Jozef Muls) : Aesthetiek van het
Huis. — Verhalend Proza (Karel van den Oeverj : over Lode
Baekelmans, «Sinjoorkens ». -- Kunstkroniek (J. Lajoost.)

VOLKSKUNDE iii, 1-2. -- De Folklore in de Heksenfrocessen te Mechelen (Dr P. Tack), ingedeeld naar volksgeneeskunde, tooverij, duivelsgeloof. --- Uit de Folklore van ons gebak (J.
,

Rasch), vooral de tallooze koekennamen zijn merkwaardig. —
Waar de kinderen vandaan komen (Dr G. J. Boekenoogen). — De
Vlaainsche Kiiaderfrenten (Em. Van Heurck) : de schrijver van het
standaardwerk, « Histoire de 1'Imagerie populaire flamande )).
--.- Een Arnsterdainsche Sage (G. Busken Huet), over het «huis
met de hoofden ». -- Sßreekzvoorden, zegsw zen en uitdrukkingen oft
volksgeloof berustend (A. de Cock). — Een boek over Boornon (B. van
der Vos), over Louis Pierard's « Aimons les Arbres ».
DE VLAAMSCHE GIDS, Jan.-Febr. igri. — Zeven Brieven
van Multatuli (Dr J. Van der Ghinst) : zeer belangwekkend, maar
weerom tal van bewijzen voor Multatuli's oppervlakkigheid en
wetenschapsvertoon De Fransche schrijver in de inleiding bedoeld, schrijft zijn naam B'ov niet Bl''is. — Lezende (G. Ceunis.)
Zeker verdienstelijk, toch wel iets gemaakts in die teederheid.-

Natuursteinining (J. M. Thomissen). --s Na Storrnnacht. De Stonde
komt. Reeds! En Halewijn sprak (Pol De Mont) : verzen met twintig j arigen hartstocht van den altijd jeugdigen Pol. « De Stonde
komt » staat onder Freiligrath's invloed. — Plato-schien (E. W.
Schmidt), te glad berijmd om Grieksch -mooi te zijn. --- De ge
Rassen van Z"id' Afrika (A. Lodewyckx), zeer leerrijk, wijl-kleurd
alles goed op 't leven is afgekeken. — Het geval van Meester Claus
van Lit (V. Fris) : een kleurige brok Gentsche geschiedenis uit
de t¢e eeuw. -- Leo Tolstoï P.) Samenlezing uit werk van elders
over Tolstoj.
^á ST. LUCAS, 3o Nov. Iglo. -- De Graftomnbe der Heeren van
Ysselstein ',Dr. Y. Smits), het monument uit de hervormde St. Niklaaskerk te Ysselstein (prov. Utrecht), 14e eeuw. -- Onze Dorfts-
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krket (F. F.) : De kerk van Roosebeke (Oost -Vi.), de beuk uit
het Romaansch tijdperk de rest laat-Gothisch. - De Monsivans
van Hendrik VIII (E. G.) in de St. Maartenskerk te Hal. - Een
Gedenkteeken oß zijn 5laats (E. G.) : Het Gedenkteeken Franzius
te Bremen; de ingenieur die de Weser rechttrok en die ook de

Schelde heeft onderzocht. - Het Wezen van den Gothiscieen stijl
(R. Lemaire), vervolg van de bijdrage in 't voorgaande nr, eenig
als technische bedrevenheid. - Het Beeld van Onze Lieve Vrouw

van Mirakelen ter Linde, te Oisterwijlè (Dr. X. Smits). Varia. - Het
nummer is weerom rijk geïllustreerd.
- 3 1 Dec. igio. - Een Venstertralie (F. F), een bezoek aan
Nancy, met zijn rijk St. Stanislasplein, waarop tal van paleizen,
vooral het paleis der hertogen van Lorreinen. In 't Museum de
Venstertralie, die uitvoerig bestudeerd wordt, alles met platen
toegelicht. - De Gothische Vormen (R. L,emaire), voortzetting van
die merkwaardige en zoo zelfstandige studie; uitweidingen over
de schraagmiddelen : sluitsteenen, kapiteelen. pijlers. - Het

kasteel te Wychen met iets over het herstellen van Monumenten (J. V.

Gils). Reliquarium van den heiligen Benedictus (F. F.) een nieuw
kunstwerk der goudsmederij door Theod. Bisschop, met een
mooie kleurphotografie.

DE LELIE, Januari igii. - Noorscize Huisvlzjt (Joh. Wigman) : naar aanleiding van 't geen over dat zoo karakteristieke
fijn-tapijtwerk in de tentoonstelling was te zien. Onnoozele
Kin,derendag (Fr. Verschoren) : een vertelling, terzeifdertijd een
mooi brokje folklore. - Een oudt Liedeleen, 't bekende vers van
V. De la Montagne : «Tsag eens een cnape stervensgeern )),
met muziek van Hendrik Willems. - Tooneelkunst (Alb. Steen
hoff-Smulders), over Royaard's opvoeriog van ((Lucifer ». -

Duitsche Katholieke Vroiwenbond (P. Dr, Valerius Claes). - Kunstnaaldwerk (Ida V. Emstade-Winkler). - Verzorging van kleine
Kinderen (Suze Gerbsen). - Verzen van Joz. Simons, Vertellingen
van A. Mostart en J. Wigman.
DE NIEUWE GIDS, Januari '9h. Roman-begin: een
kort brokje van A. ven Oordt's laatste schrijfwerk, weerom uit
den tijd van FlorisV. - Schobenhauer's Metafysica(J. van Dijk). duidelijke verklaring van wat Schopenhauer bedoelde met zijn «wil
en voorstelling ». - Ingrjende wijziging van de Legcrwetten noodza
(A. M. Kollewijn). -- Hogarth en Cruikshank (Corn. Veth):-lieU/k
een schitterend pleidooi voor Hogarth. - Uit het Leven van
Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus Allerzielen, spel in éen
bedrijf H. Teirlinck). en ontgoocheling voor wie de roman
heeft gelezen. - Verlanjen, verzen van A. Roland Holst. Literaire Kronieh (W. Kloos), over drie nieuwe dichters, Werkman, Gre shoff, van Goethem, maar vooral toch weer over de
mannen van '8o tegenover hun voorgangers. - Buitenlandsehe
Literatuur : Tolstoj (P. N. van Eyck), eigenaardige, goed volge
houden opvatting over Tolstoj : Tolstoj, geniaal kunstenaar, is
altijd een heidensche boer geweest en gebleven - Phi losoL/5 hisclu
Kroniek (Mr G. Grashuis): vervolg der recensie over Pater de
Groot's Denkers : Thans over Pasteur, Brunetière, en Newman.
- Staatkundige Kroniek Buitenlandscie Staatkundig Overzicht, en
Boekbeoordeeling: Aletrino over Carry v. Bruggen's «Verlatene ».
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mK DE KATHOLIEK, Januari 1911. - Uit de schviftelijke galalensclzaj5 van Mgr Van Bommel I (Dr A. H. L. Hensen), zeer
belangrijk : een bezoek van den jeugdigen V. B. bij Cath. Emmerich, bijzonderheden over het Collegium Philosophicum,
briefwisseling met G. Broere. - Bosnie en Hersegovina (F. H.
J. Evers) : Reisindrukken : bezoek aan Jajce, de koningstad. Aagot Gjeins Selmer (Dr Felix Rutten) de Noorsche tooneelspeel
die in 't buitenleven terugkeert, eenige bladzijden uit-ster,
dichter Rutten's reisboek. - De Bloemekzs van die Winter-Mey.
Avontgroet aan die Maghet Uutvercoren. (Fr. Berthold 0. C.)
een Dietsch Mariagebed. - GeschiecThundig Nieuws V. - Nieuwe
Uitgaven, o,a. Leon Bloy's laatste werk «Le Sang du Pauvre.»
ELZEVIER'S GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT,
Januari 1911. - Wally Moes (Etha Fles), met tal van reproducties uit het werk van deze begaafde schilderes. - Schilderijen
St Laurensherk
in
de te Alkmaar (A. W. Weissman) de ((Lichamelijke werken kan Barmhartigheid» met prachtige platen. Eene verzameling van Grieksche kunstnijverheid (C. W. Leunsingh
over zijn eigen belangrijke collectie. - Kramat-Scheurl),
(J. G. Sinia): een Oostersch kerkhof. - Drie Liedjes van Bontens. - Morgenstond (Stijn Streuvels): een prachtige schets over
't ontwaken van zijn hinders. - Tooverlantaarn, vertelling door
Ina Boudier-Bakker. Voortzetting van den roman Gijsbert en
Ada. - Boekbes'rekingen, enz.
STUDIËN, dl. LXXIV, nfl. 5. - jacob Cats, Een mislukt
Eerherstel (H. Janssen-Marijnen) : De reputatie van ondichter
-

lijkheid die Cats terecht heeft opgeloopen kan zoo maar niet

door eenige citaten, aardige vertellingen, leuter -luimigheden of
sententieuze spreuken worden goedgemaakt. - De Taal van het
Gevoel in Gelaat-, Gebaar- en Klankexf'ressie (Jac. van Ginneken)
fasen van het gevoelsleven, taalrythme, muziek en taal. Een
flink stuk taaipsychologie. - Anders bedoelde Lourdesbestrjding
(H. Bolsius) of hoe het zwijgen onzerzijds wordt gebruikt, verklaard en uitgebuit bij de tegenstrevers. - Een enkel woord over
Pansbermie (I. De Bruin). De vernietigende invloed der stralen
is gebleken ook te bestaan in de interstellaire ruimte. Daarmede
heeft de leer der Panspermie - der levenskiemen van kosmi
schen oorsprong - voor goed afgedaan.
DE NATUUR, iS Jan. 1911. - Iets over oudere Drinkwatervoorzieningen (J. Van der Breggen). aqueducten en stuwdammen.
- Ballongaz (D. Stavorinus): tal van gassoorten dienstig voor
't vullen van ballons. - Een eenvoudig iolarisatie-aj5j5araat (K. Sche
ringa) - Gasbereiding oj kleine schaal (P. J. Nell. - Een zwemgordel (D. S. S.) de nieuwe Metzeler-zwemgordel- - Iets over
lanten voorkomende in de litteratuur (P. N. Van Eck), in de Neder
landsche, maar ook in de vreemde letterkunde. - De Interferentiek eurenfotografle (Dr ,R. G. Rykens) door Lippman en Lumière
zoo bevorderd, met een mooie kleurenplaat. - Vliegen en Vliegmachines (N. J. Kollewijn).
. BIEKORF, i, igix. - Rook: een smakelijk humoristisch
brokje van Theo Brakels.
DE STUDENT, t, 19!!. - Zegestrjd (A. B.), ter verovevan de Gentsche Hoogeschool. - Zelfontwikkeling door de kunst
-
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(J. van Vroeslaar) : Schept u een leven van hooger genieten
door ontwikkeling van uw kunstgevoel. Voorwaar een goede
les aan onze studenten. -- Onze Tijdschriften : een overzicht van
de tijdschriften die in de laatste vijfjaar verschenen en verdwenen. Stof tot nadenken. -- Volkstaal (J . Goossenaerts) : een flinke
folkloristische bijdrage. — Stuaentenbeweging, Mengelingen. --Schetsj es en Versjes.
VAN ONZEN TIJD, Nr z3, iglo -ii. --- Tooneel (Redactie)
De Oidipous-vertooning te Berlijn ; naar aanleiding daarvan
denkt men om een Lucifer-opvoering in 't Duitsch. Aus Vondels
« Luzifer », proeve van vertaling door G. van Poppel : Wie is
het ?... en op, trekt op, gij Luciferisten. — Over Stadsschoon (A.
J. Kropholler) : een kijkje in Amsterdam.
Slot van de Legende
van St. Yuliaan den Gastvrije, vertaald door M. Koenen. --- L'Ej5iPhanie : son Introït (Fr. Sergent) : een liturgische bijdrage in 't
Fransch. — Letterkundige bijdragen ook van de Vlamingen
Eeckels en Van den Oever.
-- Nr 14, 1910 -Il. --- Litteraire Krroniek (M. Viola) : recensie
van Sabbe's : « Filosoof van 't Sashuis ». — Een Aanteekening
van Then bij oude en nieuwe Kerstliederen (H. Moller) . — Muzikale
Kroniek (Frank Halewijn) vooral over Casella, Liset, de Rus sische kunst. — «Ehrlich 606», Tentoonstellingen (M. Viola) : onze
Luyten in den Haag.
— Nr 15, i q io- i i . -- Over Vincent van Gogh (M. Viola) : beste
werk. --Maeterlinck en Ruusbroec (H. Moller). Mooi van Maeterlinck dat hij onzen Ruusbroec aan de Franschen leerde kennen,
maar 't ware nog mooier geweest had hij zich ernstiger tot zijn
taak bereid. — Van Pla4ten en Bloemen (G. Bruna). — Slot van de
charge der Zeshonderd (Alb. Steenhoff- Smulders ). — Telkens
mooie illustraties, en aanteekeningen en berichten over de
wetenswaardigste actualiteiten. « Van onzen Tijd ?> klimt aan houdend ; crescit eundo. Hij wordt onmisbaar voor Zuid zoowel
als voor Noord.
DE LEVENDE NATUUR, i Jan, igrr. --- Stoepsteen (E.
Heimans), voor zoover het fossiel-inprentingen geldt. — Van de
Duinen. (G. J. A. Mulder) recensie van een prachtwerk : Werden
und Wandern der Dünen, Pflanzen- und Tierleben auf den Dünen,
Dünebau, door erkende specialiteiten, bij Enkes, Stuttgart,
uitgevers. -- Een geheel nieuwe Paddestoel (C. Cool). — Uit het
Oerwoud van _7ava (Dr. W. Docters van Leeuwen). — Botanische
--w-

m-

A anteekeningen.

-- i5 Jan. 191 1. -- Langs Maas en Ourthe (E. Heimans) : een
ideaal reisje niet enkel voor den bewonderaar der levenlooze
natuur, maar ook voor een opmerker der levende. — Vuursteenen
(Dr. Calkoen) met lichaampjes van sponsen daarin. -- Een Paar
interessante Gallen (L. Dorsman) : « Gallen » bij planten zijn
nieuwvormingen die ontstaan zijn door inwerkingen van de een
of andere prikkelende stof.
REVUE DES DEUX MONDES, i janv. i i i.
Madeenoiselle de Jessincourt (Louis Bertrand). De groote « Revue » is
—

niet in haar bloeitijd waar het geldt groot romanwerk. — La
Guerre de 1870 (Em. 011ivier) : thans is de schrijver-politicus
gekomen aan « Notre première défaite, l'inaction jusqu'au
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6 aoüt ». Le Socialismne agraire et le Métayage en Italie. (Maur. Pernot) . — La Femme et la Société Française dans la ßremniere mnoitié du
X VIIIe siècle (G. Fagniez) - — Bismarck et l' Eftiscoj'at. La Persécution
(G. Goyau) aan de ervaren hand van den schrijver van « L'Allemagne religieuse », zijn we thans gekomen in volle Culturkampf. -- Les Kerguelen (Baron Hulst) trekt de aandacht van de
mannen van wetenschap en handel op dien merkwaardigen
eilanden-groep.

-

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, is Heft, 191 1. --

Wahrheitssinn O. Zimmerman) : tegen de bewering als zou het
ons, menschen van het dogma, noodzakelijk aan waarheidszin
ontbreken. Flink wordt hier betoogd hoe « aus Wahrheitssinn

sproszt unser Glaube, und aus unserem Glauben sproszt Wahrheitssinn. — Die Weltanschauung in Madácks « Tragödie des Menschen » ( J. Overmans) wijst op de vele verkeerdheden in 't beroemd Hongaarsch tooneelspel, en op de onmogelijke karakters
van «Adam en Eva ». Ten slotte : «t Madáchs Poesie kann niemand trösten, denn sie ist selber trostlos wie die Seele aus der
sie geflossen ist ». -- Dr Lorenz Kellner (H. Acker) wijst op de
vele verdiensten en de veelzijdige werkzaamheid van den
grooten katholieken paedagoog der- Duitsche volksschool. -Finé neue Richtung in der Nationalökonomie (H. Pesch) : Niet wat
zou moeten zijn, maar wat is, heet thans het onderwerp der « Na
a; door deze realistische gezindheid worden-tionalökme
vooral bestreden de Kathedersozialisten, de historische school
en de ethische richting. — Toch blijft het zeker dat de Staat
hoo gt er goed van 't inenschdom niet mag uit-huisodknet
het oog verliezen: godsdienst, zedenleer, familiëngeluk, ouderen kinderplicht, lichamelijke en geestelijke gezondheid van het

volk. -- Moderne deutsche Malerei auf der Brusseler Weltausstellung

(J. Kreitmaier) : niet erg optimistisch, hoewel daar werk was
van Menzel, Leibl, Liebermann, Böcklin, Kallmorgen, Uhde,
Trübner, Zügel, Jul. Bergmann, Bantzer, Slevogt, Kühl, Bracht,
Westendorp, Leopold von Kalekreuth, Radimsky, von Stuck,
Lembach, Samberger, Leistikow, Orlik, Klinger. -- Der Genius
des altindischen Schri, ftuins (Rob. Zimmermann) : een lezenswaarde
karakteristiek van 't geen Indië aan wetenschap en letterkunde
heeft voortgebracht. — Rezensionen.

-
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SINT-PIETER TE ROME
Sedert vele eeuwen staat het Pausdom in de wereld
als een «signum cui contradicetur» (i), en dit is misschien
wel de echte stempel dien het dragen moet als het op
Christus wil steunen. Op onze dagen is de tegenspraak, in
dit, even als in andere punten, meest van geschiedkundigen
aard. Heeft de Evangelist waarlijk geschreven, en heeft
Christus waarlijk gezegd : a Gij zijt Petrus... » en « Weid
mijne schapen a; is de apostel in levenden lijve naar Rome
gekomen en is hij daar gestorven, dan is de Paus van Rome
zijn opvolger en aldus opperherder van de geloovigen;
anders is hij het niet. Daar hebt ge heel de vraag, - juist
het ((to be)) van den Dichter.
Als wij de tijden opklimmen, dan komen wij het laatste
deel van de vraag eerst te gemoet : is Petrus den marteldood gestorven te Rome?
Heel de overlevering roept «Ja! a; maar de overlevering is niet in alles betrouwbaar. De tijd is immers een
wonder kunstenaar : Hij legt de groote mannen naast de
minderen in het stille graf; hun steenen gebouwen slaat hij
tot puin of laat ze begroeien met wied en ranken, hun klaar
krachtig woord laat hij verflauwen tot een gedommel in de
verte; maar hij geeft gaarne tong en taal aan duizend
gouden legenden. - En toch zijn de geleerden overtuigd
dat te Rome onder de groene ranken nog immer de vaste
rots van Petrus staat en dat het luide ((ja » der overlevering
wel degelijk de stem is van de echte getuigen, door den
babbelzieken mond der legenden niet te overschreeuwen.
Professor Vercoullie, - gewoon correspondent voor
(i) «Teeken waarover tegenspraak zal ontstaan ».
'3
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godsdienstzaken bij De Vlaamsche Gds — (i) meent het
anders. Hem is een boek in handen gevallen (2) dat nu eens
Alpha en Omega mag heeten; het behelst de Wet en de
Profeten,heel de Wetenschap over de zaak. De h. Vercoullie
geeft verslag over het werk. Het is nu niet wenschelijk dat
een onbezonnen lezer - den verslaggever zelf zou leelijk
bezien daarom, of aansprakelijk maken daarover ; ik
herhaal bet, de Professor geeft- enkel verslag. Uit gedienstigheid voorkomt hij nog de lezers van zijn tijdschrift,
dat ze zelfs geene tegenstrijdige boeken daarover moeten
raadplegen.
Het is wel te voorzien, zegt hij, dat het boek van
Mr Guignebert zal aangevallen worden, doch dit zal enkel
door godgeleerden gebeuren. Welnu, godgeleerden zijn in
den ban der Wetenschap.- Zij roepen wel, ze schelden en
ze verwijten, zegt de h. Vercoullie, — dat zou hij nooit
maar zij brengen geene aarde aan den dijk, ik wil zeggen
geene bewijzen in het debat. Want godgeleerden gelooven.
Het geloof is daar-of- omtrent hetzelfde als de liefde — zegt
Mr Vercoullie en de liefde is blind. Hij haalt er -- och
arme! — den goeden Vondel nog bij, hij geeft den braven
man eerst een harden knak en doet hem dan zeggen «met
een kleine wijziging » :
-

De liefde luistert naar geen reden,
Hoe schel die in hare ooren klinkt. (3)

Zoo hebbe n wij nu al de godgeleerden uit het strijdperk
weggevaagd. Die de waarheid wil weten over het geloof,
raadplege ongeloovig en . Welnu hier is hun antwoord op
onze vraag : « Alle onbevooroordeelde geschiedkundigen
en philologen komen tot het besluit waartoe Schnitzer

(i) Vragen over Oorsprong van Kerk en Godsdienst, I, Petrus en
Roane, Vlaainsche Gids, November-December 191o.
(2) CH. GuIGNEBERT (chargé de cours d'histoire ancienne du
Christianisme a l'Universite de Paris). La _Prizuauté de Pierre et

la venue de Pierre á Rome Paris,

Igog.

(3) Vondel zegde juist
cC Zijn (Herodes') Ziooginoed luistert naar geen reden
Hoe schel die in zijn ooren klinkt.
Er was eigenlijk spraak van « 't moorden van onnoozle
zielen ». De liefde was, dunkt me, ver vandaar. Zoo we Vondel
naaar onverbeterd lieten?
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gekomen was zegt de h. Vercouillie. En die besluitselen
waren: « 1° Petrus is nooit bisschop van Rome geweest en de
bisschoppen van Rome zijn dus niet zijne opvolgers, 2 0 was
dit ook anders, toch hebben die bisschoppen geen recht
zich het oppergezag boven de andere bisschoppen aan te
matigen, daar Christus aan Petrus nooit een dergelijk
oppergezag boven de andere apostelen heeft toegekend. »
- « Het is ook het besluit van Mgr Duchesne in zijn
kerkelijk goedgekeurde Histoire anciezne de l'Eglise, maar hij
heeft het gezegd op een wijze dat de theologen er niet
klaar in zagen. ))
Mijnheer de lrofessor, mag ik vragen of Harnack bij
U als een « onbevooroordeeld geschiedkundige en philobog » staat aangeteekend? Zoo ja, dan zult Gij wel weten
dat hij U en allen aanzet den strijd op te geven, wat
het eerste punt betreft. Het is onbetwistbaar volgens hem
dat Petrus te Rome kwam en daar den marteldood stierf.
Wat Harnack denkt van dezen die er nog aan twijfelen,
zeggen wij verder, - En de protestantsche bisschop
Lightfoot, stond die soms bij U als katholiek godgeleerde
geboekt? Guignebert zelf heeft U de meening van dien
schrijver kenbaar gemaakt (i). Maar wat Ge zegt van Mgr
Duchesne, dit gaat waarlijk over zijn hout. Van het tweede
punt spreekt hij natuurlijk niet, de katholieken behandelen
dat in hunne werken van dogmatieke godgeleerdheid, maar
Mgr Duchesne houdt met alle katholieken het tegenovergestelde van Uwe thesis. - En voor het eerste punt is het
juist met Mgr Duchesne (2) dat de katholieke geleerden
hunne thesis tegenover U verdedigeti en Guignebert weet
en verstaat dit zoo goed dat hij Mgr Duchesne daar hevig
bekampt. Zou Guignebert daarin evenmin klaar hebben
gezien als een eenvoudige theoloog?
(i) Blz. 3o3 : «Lightfoot trouve dans les textes un corps de
preuves auquel ii est difficie de résister. »
(2) Hisloire ancienne,de l'Egiise I, blz. 6 1 en vv. Zie zijn Autouornies ecclésiastiques. Eglises séi5arées, Paris, 19o5, blz. 124. Zij
die aan de tegenwoordigheid van Petrus te Rome twijfelen, zegt
hij, steunen op ((les élucubrations de Baur..., theories jetées
désormais au rebut)) . Lees nog de prachtige rede door M. Etienne
Lamy gehouden bij de intrede van Duchesne in de Académie

Française.
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Neen, Mr de Professor, dit hebt Gij gemeens met de
eenvoudige geloovigen dat de legende en de ware feiten,
op dewelke de legende steunt, bij U als vergroeid schijnen
tot één geheel. Verdwijnt het eerste, het andere gaat ook
aan het wankelen... in uw gedacht : alsof een oude muur
moest invallen wanneer de ranken verdorren die zijne naaktheid bekleedden. In uwe ontleding van het geloof hebt
Gij eene goede dosis « suggestie » gevonden. Is dit waar,
en is dit genoeg, dan zijt gij tot een sterk geloof geroepen.
Er steekt zeker in U geen de minste kwade trouw, maar
men ziet aanstonds dat Gij Guignebert gelezen hebt met
een vergrootglas naar uwen zin. Dit zal verder nog
blijken, maar Gij zult het reeds seffens bekennen. Luister
eens hoe Guignebert zelf zijn eerste hoofdstuk samenvat,
nadat hij de bijzonderste teksten, die over Petrus handelen,
heeft aangehaald : « que plusieurs de ces traits soient
contestables, qu'ils ne correspondent ä rien de reel dans
l'histoire vécue du Christ, je n'en doute pas; il me parait
cependant difficile de nier (spijtig !) que leur ensemble
n'établisse la conviction ou etaient les fideles, au temps de
la rédaction des synoptiques, que Pierre avait mérité et
obtenu la faveur d'une place speciale dans l'affection de
J esus, non loin des fils de Zébedée, mais cependant avant
eux. Il me semble légitime de voir dans cette impression
de la seconde génération chrétienne, le souvenir d'un fait
véritable que lui avait transmis la première. »
Welnu dit wordt onder uwe pen het volgende Dietsch :
«T. De inlichtingen van het Evangelie over de persoon
van Petrus, komen hierop neer dat ze ons gewoonlik niet
een bestaande mens schilderen, maar een type uitbeelden » 1 — En in nota: « Dit hoofdstuk doet ons onvermijdelik denken aan het vernuftige boekje van Drews...
komende tot het besluit dat Petrus, evenals Mithra, een
Astrologiese mythe is » ! ! !
De lezers van De V laumscke Gids zullen nooit vermoeden dat zes maanden voor hun artikel, over hetzelfde boek
van Mr Guignebert een ander « Verslag » verscheen, niet
door een godgeleerde nochtans, maar door een man van
't vak, die zelf de zaak sinds lang bestudeerde. En Paul
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Monceaux - hij is 't - zal bij iedereen wel voor « onbevooroordeeld » doorgaan, zooveel te meer daar zijn bijdrage
verscheen in het tijdschrift van Loisy zelf (i). En hoe deze
de zaak en het werk beoordeelt zal dadelijk blijken
uit zijne inleiding. « De nos jours des érudits éminents de
l'une ou l'autre Eglise, ou aifranchis de toute Eglise , ont
traité le problème scientifiquement avec une évidente
impartialité. Et Saint Pierre ne s'en est pas mal trouvé : la
plupart des critiques (2,) ont justiflé la tradition sur les deux
points essentiels, l'apostolat et le martyre a Rome. Mr
Guignebert ne croit ni au martyre ni a l'apostolat. Ou
plutôt ii est très tenté de n'y pas croire; car ii ne va pas
jusqu'à la négation nette. (3) Les matériaux sont abondants,
l'information trés complete, la critique sévére et toujours a
l'affût. L'un après l'autre, tous les textes et documents sont
cites a la barre, interrogés minutieusement, tortures avec
des raffinements d'inquisiteur et contraints de confesser
qu'ils ne prouvent rien. L'impartialité de l'enquête n'est pas
en cause, quoique certains arguments sentent un peu la
poudre. ))
Mr Monceaux ondervraagt dan nog eens de getuigen,
met hem zullen wij de getuigenissen overwegen.
Reeds in 't midden der tweede eeuw, honderd jaren na
de gebeurtenis, staan wij klaarblijkend voor eene overlevering die nopens dit punt algemeen is en zonder tegenspraak.
In Griekenland Dionysius van Corinthië (k), in Alexandrië
Clemens en Origenes, in Gallië Irenaeus, in Afrika Tertullianus; al die getuigen zijn overtuigd dat Petrus te Rome
de christenheid heeft helpen stichten en daar den marteldood is gestorven. En, let wel op, dat zeggen ze niet als
iets nieuws - men moet dan niet zeggen; de ((legende ))
klimt op tot de tweede helft der tweede eeuw. Neen, de
getuigen geven het in 't voorbijgaan, als het gedacht van

Revue d'Histoire et de Littérature Religieuses, mai -juin 1910,
a Rome,
a /r$os dun livre recent.

(i)

pp. 3 1 6 et ss., Paul Monceaux: l'Aostolat de St. Pierre

-

() Hoort Ge, Mr Vercoullie?
(3) En wat zegt Gij, Mr de Professor?
() Dionys. bij Euseb. II 25. Clemens ibid VI, 14; Orig. ibid.
III., I; Irenaeus Haer. III., i, 3 Tertul. Praescr. 36. Marcion.
IV. 5, Scorp. 15, De Baptismo 4.
;
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iedereen. Vandaar zelfs gaan zij uit om hunne bewijsvoering
tegen de ketters door te drijven. De pausen uit dien tijd,
Anacletus (157-168) Soter (168-176) Eleutherius (176-igo)
Victor (190 -198) mogen zich in hevige twistvragen op het
gezag van hun voorzaat Sint-Pieter beroepen (i); deze
heeft dien zetel van Rome gesticht en is daar gestorven. ;
die basis van hun gezag komt nooit in bespreking. Wij
moeten nog doen opmerken dat die menschen — die ketters
en tegenstrevers zoowel als die vaders en die pausen oorkonden hadden over de vroegere gebeurtenissen.
Irenaeus had in handen het werk van Papias, leerling der
Apostelen (2), en moest ook Romeinsche oorkonden bezitten,
aangezien hij de lijst opmaakte van de bisschoppen die
te Rome sedert Petrus hebben gezeteld (3).
En wat brengt men in tegen die getuigenissen? Niets
tegen de teksten -- ook niets tegen de goede trouw van de
schrijvers, maar, zegt Mr Guignebert,zij hebben. gefaald.
Allen ? --- Allen. En het bewijs ? — Al die schrijvers zeggen
dat Petrus en Paulus samen de kerk van Rome hebben
gesticht. Welnu dit is onmogelijk, en aldus verdienen
die schrijvers geen 't minste vertrouwen.
Zachtjes aan, Mr Guignebert, Ge speelt op de woorden.
Petrus, zegt ge, kan van in 't begin te Rome niet geweest
zijn, want de Handelingen der Apostelen en ook de brieven,
uit het gevang van Paulus gekomen, zwijgen over die
tegenwoordigheid van Petrus aldaar. Dus heeft Petrus,
.

(r) Mr Guignebert, en na hem Mr Vercoullie, zegt : is Petrus
te Rome geweest, dan was hij daarom nog geen bisschop.
Volgens Iren. Tertul. en anderen was Linus de eerste bisschop
van Rome. Eusebius zegt nog (III, 2.) Na den marteldood van
Petrus en Paulus was Linus de eerste die bisschop werd.)) Dit
is een naklank van de oude opvatting. Later werd Petrus
natuurlijk aan het hoofd gebracht van de rij.
Antwoord. Lis de verbo. Ook volgens den catechismus zijn
de bisschoppen opvolgers, niet van bisschoppen, maar van
de apostelen. Telt ge dan den Apostel, stichter van den bisschop
stoel, mede in de rij — of telt ge hem niet mede, daar is heel het
verschil. Maar volgens Iren. Tert. en anderen was Petrus zeker
stichter te Rome, daarop zelfs berust hun bewijs.
(2) Haer. V. c. 33,3 vgl. Irenaeus zegt dat er vijf boeken
waren van Papias. Eusebius (1I. E. III 39) geeft er den naam
van Aorylt of Kupt iC ov
(3) Haer. III, 3,3.
:

E

1 70 ík.
-
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volgens U, de kerk zeker niet gesticht - kwam hij er later,
dan bestond er reeds eene christenheid bij zijne aankomst.
Gij speelt op de woorden, zeg ik, namelijk op het woord
stichten. ik geef U nu gratis toe (dato, non concesso) (i)
dat Petrus niet in Rome was bij het eerste begin der christenheid; maar ook Paulus vond een christen gemeente
toen hij in de hoofdstad aankwam. Veronderstel nu - wat
men niet weet - dat Petrus nog na Paulus in Rome aankwam; beiden toch hebben daar gearbeid en zijn daar
gestorven, mag men dan niet in volle waarheid zeggen dat
de Kerk van Rome gesticht is door de twee groote Apostelen?
Anderen hebben misschien vóór hen de blijde tijding verkondigd; maar zij hebben dat bevestigd door hun krachtig
aposteiwoord: ((Wij hebben dat gezien)) I Zij hebben aan
die Kerk den luister gegeven van hun hoog gezag, zij hebben
aan die Kerk het testament gelaten van hun glorierijken
dood. Hoe wilt ge toch dat men anders zegge dan dat die
Kerk door de twee groote Apostelen is gesticht?
Maar, oppert Gij nog, die vaders zeggen toch zoo weifig! - Wanneer zijn de Apostelen aangekomen te Rome?
Wat hebben zij daar eigenlijk verricht? In welke omstandigheden zijn ze gestorven? Op zulke vragen antwoorden
de getuigen niet; zij hebben dan weinig bepaalde begrippen
- dus weinig zekerheid daarover; zij kennen het feit
waarschijnlijk door een ver en vaag ((hooren zeggen
Bernerk dan juist, Mr Guignebert, dat allen toch met
vastheid spreken over het feit zelf en van hoe verder zij het
houden, hoe beter voor ons. Maar waarom geven die vaders
niet meer bijzonderheden? Hadden zij geweten dat zij ook
schreven voor ons, hun verre naneven, ze zouden misschien
op deze plaats eene parenthesis hebben geopend of met een
asteriscus naar eerie bondige voetnota verwezen; maar ze
schreven nu eigenlijk voor —of liever tegen - Marcion, Va
andere diergelijken, hunne tijdgenooten die der--lentius
(i) Het is altijd gevaarlijk a silentio, enkel uit het zwijgen
van iemand, een bewijs te trekken. Meest al de critiekers zwoeren bij hoog en bij laag dat het Gebed des Heeren een later
opstel moest zijn, want bij de Apostolische schrijvers was het
nergens te vinden. Maar in 1 883 werd de 4ta' te Constantinopel uitgegeven en het gebed stond er letterlijk in, kap. VIII.
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gelijke omstandigheden evengoed kenden als zij. Het feit
moesten zij aanhalen in hunne bewijsvoering; de omstandigheden zouden daarbij te pas komen... als een hond in een
kegelspel.
Heel de geschiedenis hangt zoo aaneen : hier en daar
vernemen wij een feit, aan de pen van den tijdgenoot haast
bij toeval ontsprongen. Och, konden wij soms den achte
loozen schrijver daar een oogenblik houden staan, en antwoord krijgen op een enkele vraag, we zouden in de zaken
veel klaarder zien en veel verder. Maar neen, onverbiddelijk
stijf staan de verbleekte letters op de grauwe perkamenten.
Moeten wij daarom het geheel verwerpen, omdat wij niet
elke bijzonderheid kennen? Haasten wij ons de gegevens
dankbaar te aanvaarden, en uit het verleden te redden wat
zij ons toereikén ; den samenhang zullen wij zoeken; het
andere is bij de overvaart van den schrijver in de waters
van de Lethe verzwolgen.
Dit is zoo natuurlijk, dat de onvolledige gegevens, in 't
voorbijgaan ontvallen, voor de geschiedschrijvers het betrouwbaarste getuigenis bevatten. De gegevens integendeel
welke te veel vooruitgezet worden wekken meer argwaan,
en dit weet Mr Guignebert zelf heel goed — als het hem
meegaat. Hij schrijft b. v. « N'oublions pas qu'en son
temps Eusèbe ne croyait peut-être pas qu'on put parler de
la mort des deux apotres a Rome comme d'un fait acquis
et indiscutable, il prenait encore la peine de le prouver de
son mieux » ( i). Het is waar, eenige regels hooger had hij
juist het tegenovergestelde geschreven : « Eusèbe ne fait
là qu'exprimer une opinion qui de son temps ne souffrait
plus a vrai dire la discussion et dont il se contentait de
chercher les témoins dans le passé » ( 2). Waarlijk :
-

« Riet dat metten winde ghaet
Heeft vele met hem ghemeine ».
Het staat dan vast, rotsvast, dat onverbiddelijke getuigen uit de tweede helft der tweede eeuw zeker zijn van
de werkzaamheid en den marteldood van St. Pieter te
(i) L. c. blz. 289.
(2) Ibid. blz. 285-286.
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Rome - dat ze dit feit in vroegere oorkonden lazen en bij
de tijdgenooten als onbetwistbaar mochten aanhalen. Van
dien toestand kan Mr Guignebert geen voldoenden uitleg
geven.
Nu klimmen wij hooger op.
Justinus spreekt niet van de gebeurtenis en dit wordt
nu wel tegen St. Pieter gekeerd ! Heel ten onrechte, want
die schrijver leert ook niets over St. Paulus en daarbij dit
zwijgen is heel natuurlijk. Zijn werk is eene geloofsverdediging, bestemd voor de keizers. Justinus moest hun zeker
juist niet uitdrukkelijk herinneren dat de stichters van de
christene Kerk te Rome reeds door de vroegere keizers ver
oordeeld waren.
Zoo komen wij in de apostolische tijden, d. i. bij
menschen die de apostelen gekend hebben; hun getuigenis
valt dan uit den warmen mond van dezen die de gebeurtenis
beleefden.
De eerste getuige is Ignatius, bisschop van Antiochië;
onder keizer Trajanus (97-117) wordt hij naar Rome gesleurd om daar den marteldood te ondergaan. Op reis
schrijft hij zeven brieven aan verscheidene christen-gemeenten en zoo schrijft hij ook aan de groote Kerk van Rome,
((die het voorzitterschap heeft », dat ze zich tegen de martelie niet zou verzetten. Hij vraagt dat, bevelen kan hij
niet, want : ik ben niet over U aangesteld (&aTá000pctt
-

i)aîv) gelijk Petrus en Panties (i).
Ja, maar, zegt Mr Guignebert, daar staat toch niet klaar
en duidelijk in: Petrus en Paulus zijn te Rome geweest! dit
is wel de natuurlijke zin voor iemand die op voorhand dit
gedacht heeft, maar die woorden kunnen toch ook anders
uitgelegd worden b. v. « ik korn uit Antiochië, Petrus en
Paulus zijn daar ook geweest, maar die mochten U bevelen
geven, want zij waren apostelen, en ik ben maar een veroordeelde », zooals Ignatius er seffens hijvoegt.
Mr Guignebert, ge zoudt iemand doen glimlachen.
Moet een « onbevooroorcieeld» man nu volstrekt den na
zin verlaten,zoodra 't gezegde ook op een andere-turljken
wijze kan uitgelegd worden? - Maar uw uitleg houdt
(x Ign. ad Rom. C. IV.

l /
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geen steek. Waarom, in welke hoedanigheid hadden Petrus
en Paulus macht over de Romeinen? Dit is de vraag. Toch
niet omdat ze in Antioch ë geweest zijn even als Ignatius,
meen ik? Dan omdat zij apostelen waren, volgens U? Maar
de andere apostelen dan ? Waarom noemt Ignatius er juist
die twee uit? Ik zou U gaarne hooren uitleggen welk een
gezag apostelen die nooit te Rome kwamen wel konden
hebben over de Romeinen? Of zoudt ge misschien het
primaatschap van Petrus voor ditmaal aanvaarden ? Zeg
eens : als men klaar weet en wederzijds aanneemt dat
Paulus zeker te Rome kwam — en men staat dan voor
Ignatius die getuigt : ((Petrus en Paulus hadden gezag
over de Romeinen », moet men dan ook niet aanvaarden dat
Petrus en Paulus te Rome kwamen?
En wijl we nu toch aan Mr Guignebert de waarheid
zeggen, moet hij ook dit nog hooren. Al de latere getuigen :
Irenaeus Tertullianus, Origenes, enz. zetten Petrus en
Paulus altijd naast elkander te Rome. Daarin zijn ze zeker
mis, verklaart Mr Guignebert. Wij hebben reeds daarop
geantwoord. Maar hier hooren wij dat ooggetuigen en tijd
dus vóór alle mogelijke legenden -- juist-genot—
hetzelfde zeggen als de lateren : Petrus en Paulus hadden
gezag te Rome. Dit samenzetten spreekt als een donderslag
en wij hooren het opnieuw ir. het volgende getuigenis.
Op het einde der eerste eeuw (94.-97) dus een dertigtal jaren na de betwiste feiten, waren er moeilijkheden
ontstaan in de christenheid van Corinthië. Clemens, die toen
aan het hoofd stond der Romeinsche gemeente, schrijft dan
aan de Corinthiërs een harden brief om hen tot de orde te
roepen. Het nijdige tegenstreven, zegt hij, heeft reeds veel
kwaad gesticht : Abel, Jacob, jozef, Mozes, David en vele
anderen waren daarvan slachtoffers. ,c Maar we mogen de
oude voorbeelden daarlaten, zoo gaat hij voort, en tot de
laatste strijders overslaan. Wij zullen de groote voorbeelden
aanhalen die wij zelf gezien hebben. Het is door nijd en
afgunst dat zij die de groote voorstanders waren van de
waarheid, vervolging hebben geleden en ter dood moesten
strijden. Onze apostelen moeten w ij voor oogen houden :
Petrus, die door afgunst niet het een of het ander, maar
veel lijden had te doorstaan en dan door den marteldood
,
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den weg vond tot de plaats waar hij het verdiende loon zou
ontvangen. rt Is door den nijd zijner tegenstrevers dat
Paulus de verdiensten van zooveel lijden kon toonen.
Zeven maal was hij in de boeien geslagen, hij werd op de
vlucht gedreven, gesteenigd, hij stond te prediken in het
Oosten en in het Westen, zijn geloof bekwam alzoo een
wijde faam. Hij had de waarheid verkondigd aan heel de
wereld, hij had de poorten bereikt van het Westen, dan werd
hij voor de overheid gemarteld en zoo ging hij van deze
wereld in de plaats die hem was voorbehouden, maar hij
bleef een wonder voorbeeld van sterkte in het lijden. Rond
deze mannen die zoo heilig leefden kwam er eene groote menigte
christenen. Deze stonden vervolging uit en tormenten en bleven tot
een heilzaam voorbeeld in ons midden. (v i,aîr') (i).
Ei, zegt Mr Guignebert, het is zelfs niet zeker dat hier
voor Petrus van marteldood spraak is, ,rtcprvc (martelaar)
is eigenlijk getuige; volgens het woord wordt enkel gezegd
dat Petrus getuigenis aflegde voor het geloof.
Mr Guignebert, de tekst van Clemens maakt u korzelig
en dit belet u te zien dat voor Paulus juist hetzelfde woord
staat als voor Petrus (pa,9 rvp l50 ac), maar voornamelijk gij
vergeet dat Clemens gaat opnoemen hen die uit afgunst
voor het geloof ter dood zijn gebracht en dat hij er voor
beide apostelen uitdrukkelijk bijvoegt dat ze door de martelie tot de plaats der belooning gekomen zijn. Dit is klaar,
meen ik. (2)
Dat geeft ge nu toe, niet waar? En waar staat nu dat
Petrus te Rome gemarteld is?
Op heel het blad!
Clemens schrijft uit Rome, vergeet het niet. Hij heeft
eerst vreemde mannen opgenoemd uit den ouden tijd, nu
,

-

(i) Clem kap. V en VI.
(a) Waarom zou Mr Guignebert die klaarblijkende waarheid
wel willen betwijfelen? Hier hebt ge zijne psychologie op deze
plaats : Petrus mag niet in Rome geweest zijn. Maar waar is
hij dan gestorven? Om het even waar, elders. - Eilaas, er is
elders nergens een spoor van hem ! - Dan is hij spoorloos
verdwenen, ergens in het Oosten. - Nu verstaat ge, beste
lezer, waarom noch Clemens, noch de christenen van dien tijd
iets mogen weten nopens het feit of de wijze van den dood van
Petrus.
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gaat hij spreken van mannen met welke zij geleefd hebben

(Tns ycv€as qµ6 v), geen vreemden. Wilde hij vreemden
opnoemen, daar was het welgekende voorbeeld van Stephanus die de eerste om het christen geloof gemarteld werd
en wel juist uit afgunst. Daar waren andere apostelen. Neen, die worden niet vermeld ; de eerste christenen hadden
elk een afzonderlijk martelaarsboek, elke kerk vereerde hare
martelaren. Zoo doet Clemens, hij noemt « onze apostelen
Petrus en Paulus ». Hoort ge : zij te zamen en zij alleen !
Juist door hun voorbeeld en hun gezag legt de schrijver
den wonderen aangroei uit van de christenheid te Rome (i).
«Vele christenen kwamen rond Petrus en Paulus en bleven
tot een heilzaam voorbeeld in ons midden ».
Clemens gaat voort en noemt weder en alleen martelaars
uit Rome, namelijk de vrouwen die, op bevel van Nero, de
folteringen van Dirce en van de Danaïeden moesten ver
-beldn.
hen
Die zaak is afgedaan. Zij blijft duister enkel voor
die elders willen zoeken, zegt Harnack (2). Maar wij hebnog zooveel niet noodig. Wij geven gratis weg al wat er
van Rome instaat en wij houden enkel dit : Petrus heeft
den marteldood onderstaan. Dat zegt Clemens in 't voor
hij veronderstelt het door eenieder gekend.-bijgane
Mocht er eenige aarzeling overblijven, juist rond denzelfden tijd wordt hetzelfde geschreven in Sint-Jan's Evangelie (3). Dit komt uit een geheel ander midden, uit Klein
Azië, en ook daar is het door iedereen geweten op welke
wijze Petrus gestorven is.
(i) En Clemens kon er waarschijnlijk wel meer van afweten
dan Mr Guignebert, die den vroegen luister van de Roomsche
Kerk tracht uit te leggen door de stoffelijke voordeelen van de
hoofdstad.
(2) Ad. h. 1. « Lis sub judice adhuc non esset nisi critici fabulis
illis pseudo — clementinis vel judaizantium christianorum plus

quam par est auctoritatis tribuerent ».
(3) Cap. XXI z8. -- «Waarlijk ik zeg het U : in Uwe jeugd
deedt gij zelf den gordel aan om te wandelen naar beliefte;
maar in Uw ouden dag zult ge moeten de handen uitstrekken
en een ander zal U omgorden om U te leiden waar Gij niet
zoudt willen. v. rg. Dit zegde Jesus om te voorspellen door
welken glorierijken dood Petrus zijn meester zou vereeren ». —
Het is klaar dat de Evangelist hier zinspeelt op den marteldood
door Petrus onderstaan en door allen gekend.
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Welnu, indien al die Christenen, tijdgenooten van den
apostel, weten dat hij gestorven is, en op welke wijze, dan
weten ze zeker ook waar hij stierf. Ze moesten toch een
bode of een mare hebben ontvangen; anders zouden ze in
de jaren go nog niet eens weten dat hij dood is, en nog
veel minder van de wijze van sterven verzekerd zijn.
Maar dit bewijst nog niet dat het Rome zijn moet? Gij hebt nog gelijk, Mr Guignebert, wij zullen zelfs veronderstellen dat het Rome niet zij, en iedereen weet dat in
de jaren go. Maar twintig tot vijftig jaar nadien, ten tijde
van Papias en Irenaeus, zijn juist al diezelfde Christenen,
zoo in Klein Azie als in Rome en in Gallië, onwrikbaar
overtuigd dat Petrus wel te Rome stierf en de andere
plaats hebben zij gansch vergeten. Indien dit waarlijk in
de geschiedenis gebeuren kan, dan is de zon tegenhouden
een onbeduidende proef, een onschuldig kinderspel in zake
van mirakels p
Nu moeten we Petrus zelf uit zijn brieven nog spreken
laten. En mocht iemand daarom geneigd zijn de echtheid
der brieven te betwisten, hij zou een verloren stap doen,
want de brieven zijn in alle geval rond dien tijd geschreven.
En de falsaris kon dan ook Petrus uit Rome niet laten
schrijven, als iedereen wist dat de apostel nooit den voet
in Rome had gezet.

Petrus schrijft dan zijnen brief aan de inwoners van
Pontus, Galatia, Cappadocia enz. Het afscheid is : « U
groet heel de groep der uitverkoornen die in Babylon zijn,
en mijn zoon Marcus groet u mede » ( i).
Mr Guignebert bekent dat dit Babylon wel Rome zijn
kan.
Ik geloof het wel ! Voor de eerste Christenen, die zoo
streng leefden en die dan in aanraking kwamen met de
bedorvene wereldstad, moest die naam Babylon van zelf
op de lippen komen, bijzonderlijk als zij bekeerde Joden
waren. Het is ook zoo dat het Boek der Openbaringen,
rond denzelfden tijd geschreven, Rome betitelt. En wat
zou Babylon hier anders zijn dan Rome?
Het kan toch stipt genomen het oude Babylon uit het
(z)

ta

Petri, V, i3.
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Oosten zijn, zegt Mr Guignebert; die streek was niet meer
bewoond, die stad was vervallen en zooveel als teniet,
maar het kan toch Babylon zijn, het oude Babylon.
Mr Guignebert wil dan, tegen alle waarschijnlijkheid
in, St. Pieter doen spoorloos verdwijnen. In 't oude Babylon is nooit een christenheid geweest. Sint-Pieter gaat
ginder buiten ieders wete naartoe, hij verricht ginder niets,
niemand hoort ooit van hem spreken en al meteens schrijft
hij een brief aan de inwoners van Pontus, Galatia, Cappadocia, bij dewelke hij nooit geweest is, met dewelke hij
niet het minste is verbonden. Zijne boden komen en gaan,
maar laten geen woord los over St. Pieter. Er is meer,
Papias vertelt dat Marcus met Petrus te Rome samen
werkte. Hier juist klinkt de medegroet van Marcus uit den
mond van St. Pieter. Gaat gij %t. Marcus 'ook door de woestijn jagen en hem tot nut van uwe thesis met zijn meester
doen prediken voor den eenzamen toren van Babel?
Maar er is nog een ander Babylon, zegt Mr Guignebert.
Zoo 't schijnt is er in Egypte een heel kleine plaats die
ook Babylon heette. Wat belet er dat de brief vandaar
geschreven zij ? Dat krijgt zelfs eene zekere waarschij nlij kheid, volgens Salomon Reinach, als men bedenkt dat
Alexandrië fier was op het apostolaat van Marcus. Het kan
heel wel zijn dat het kleine Babylon, te rechte of ten
onrechte uit essr t de clocker zegde : « Wat wilt gij roemen,
Alexandrië? wat roemt gij op Marcus? Wij, Christenen van
Babylon, wij hebben Petrus! » En juist om dat te staven
schrijven zij den zoogezegden brief van Petrus.
Tat daarop te antwoorden ?
Zij schrijven dien brief ook aan de inwoners van Cappadocië ! Zij zetten daar toch zoo weinig in van Petrus en
van Babylon! Iemand die vervalscht en wil bewijzen doet
zijn thesis veel meer uitkomen. Lees maar het begin van de

Constituttiones A^ostolicce.
Wij kunnen nog antwoorden al wat daareven over het
ander Babylon is gezegd en meer nog. Maar het is de
moeite niet waard. Het beste antwoord is met erbarmen
neer te zien op hetgeen sommige rnenschen uitzoeken om
niet te moeten gelooven.
En nu is er nog een bewijs, en misschien wel het
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bijzonderste. Mr Guignebert spreekt er niet van, en met
reden. Het is geen nieuwe tekst, maar het is het volmaakt
akkoord van al de andere. Het is juist eigen aan de zeker
-

heid die uit de geschiedenis komt dat ze gewoonlijk niet is
gelijk een straal die van een enkel punt uitgaat en overal
klaarte verspreidt in het ronde, maar dat ze veeleer is gelijk
vele stralen die van verschillende zijden komen en zoo een
enkel punt soms wonder in het licht stellen. Dit is ook hier
het geval. Zijn sommige teksten, gelijk die van Clemens,
klaar genoeg om op zichzelf en alleen licht te brengen en
zekerheid te geven, andere zijn niet uitdrukkelijk genoeg
om er zooveel te kunnen uit opmaken. Doch al de feiten en
al de teksten samen genomen geven aan het geheel de
klaarte van den dag. Want in de gezamenlijke documenten
die vóór i5o van onze zaak gewagen staan deze vier onuit
en onbetwistbare woorden: «Petrus en Paulus.,.-wischbare
marteldood... Rome ». Zoo verstaat men dat seffens na i 5
al de echos uit de vier winden meeroepen : ((Petrus en
Paulus, marteldood, Rome ».Men verstaat daaruit de feiten,
zooals het gezag der Pausen in de JJe eeuw, en de legende
zelf wordt verstaanbaar en natuurlijk. Deze slingert immers
hare lichte ranken niet op zichzelf in de ruimte, maar hangt
ze gaarne aan rotsvaste muren.
Boven de bewijzen uit de geschreven oorkonden, is er
een ander even krachtig en nog meer eerbiedwaardig. Wij
zegden reeds dat de eerste christenen enkel de hun eigen
martelaars vereerden; wij voegen er bij : zij vereerden die
enkel op hun graf. Welnu, te Rome en te Rome alleen
wierden de apostelen Petrus en Paulus van in het begin op
hun graf vereerd. Een eerbiedwaardig priester, Cams genaamd, streed «ond het jaar 200 (tijdens het pausdom van
Zephyrinus 199-217) tegen den Montanist Proclus. Daarom
beriep hij zich op het gezag van die groote Kerk van Rome,
door Petrus en Paulus gesticht: ((ik kan u de tropeeën van
de Apostelen toonen » zoo schreef hij, « ga naar het Vaticaan (i) of naar den weg van Ostia (2) en gij zult er de
tropeeën zien van dezen die onze Kerk gesticht hebben)). (3)

(i ) Daar rust Petrus.
(2) Daar rust Paulus.
(3) Eusebius, Hist. Eccies. II, 25, 7.
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En Eusebius, die deze woorden aanhaalt, verklaart dat die
tropeeën de grafsteden zijn, waar de heilige overblijfsels
van gezegde apostels berusten. (i)
Dit speelt niet in de kaart van Mr Guignebert. Ook zal
hij iets anders uithalen, dat «wetenschappelijk » is. Een
tropee is eigenlijk een zegeteeken, door de overwinnaars
aan de vluchtende vijanden ontnomen. Dat weet iedereen.
Welnu, zegt Mr Guignebert, zulke beteekenis past toch min
goed op een graf. Ware het niet beter door de woorden van
Caius te verstaan dat de Christenen reeds toen op de plaats
waar de apostelen volgens hen gemarteld waren eenig zege teeken geplant hadden, bijv. een kruis ? Of moeten wij
eenvoudiglijk denken aan die oude boomen die, volgens
eene latere legende, stille getuigen waren van de martelie ?
Twee woorden, als 't u belieft, Mr Guignebert. Op de
plaats waar St. Pieter zou gemarteld zijn, plant gij een
kruis? Heel wel ! Dan zult gij voor Sint-Paulus misschien
een zwaard planten ? Wat gij vertelt van de boomen is heel
wel geschikt voor sprookjes,of voor menschen die niet weten
van welk hout pijlen te maken. Maar, laat ons ernstig spreken.
Hetgeen gij voorstelt beantwoordt niet aan uwe bepaling
van een tropee. Juist het bijzonderste ontbreekt : «hetgeen
in de zegepraal zelve aan den vijand is ontnomen. » Maar
gij moet heel wel weten dat de marteldood voor de eerste
christenen een zegepraal was. Wat hadden zij te winnen ? Den hemel. De foltering was de strijd. Welke waren dan
de zegeteekens of de tropeeën? Het doode lichaam met zijn
sprekende wonden. Die alleen zegden immers klaar genoeg
dat die christen in zijn geloof standvastig bleef tot het
einde, dat de vijand tot het einde onmachtig bleef om hem
het geloof te doen verzaken. Dit was dus de ware tropee
voor een christen, en bij gevolg ook later het graf, dat het
eerbiedwaardig lichaam bevatte.
Eusebius heeft dat heel juist verstaan en hij staat ten
andere niet alleen. Prudentius beschrijft eene bedevaart naar
de grafstede der Apostelen Petrus en Paulus en noemt die
grafsteden ook tropeeën (binis tropaeis) (2). — Te Tabarca
-

(i) Eusebius, Hist. Eccles. II, 25, 6.
(2) Prudentius, Periste/hanon, z2, 3o.

PERTUS VóóR DE WETENSCHAP229

is een grafmozaïek gevonden en er staat op te lezen over
de twee maagden die daar berusten en die ook den marteldood stierven dat ze ((de tropeeen dragen van hun maagdelijke reinheid en van hunne geloofsbeljdenis. » Dit is : de
lichamen, gelijk ze daar berusten, getuigen van den strijd
en ook van de zegepraal.
Hetgeen de eerste geloovigen naar het Vaticaan gingen
vereeren, volgens het getuigenis van Caius, was dan niet
een voorwerp door de christenen zelven daar geplant als
gedenkteeken, en nog veel min een oude boom; wij her
halen het, de eerste christenen vereerden hunne martelaren
op hun graf. De Romeinen vereerden dan zeer natuurlijk
en noodzakelijk het graf waarin de beenderen van den
grooten apostel berusten. Volgens den Liber Pontficalis was
reeds door paus Anacletus (7c1-9' ?) een klein heiligdom
gebouwd (memoriam beati Petri) (i), boven die gezegende
plaats en daar zal later de groote Sint-Pieterskerk verrijzen.
Die kerk heeft in den loop der eeuwen vele veranderingen
ondergaan, maar het graf van Petrus was voor de pausen
heilig; zelfs voor de reuzengreep van een Bramante moest
het onaangeroerd blijven.
En wat heeft Mr Guignebert in te brengen tegen die
ontzagljke traditie van vele eeuwen? Welke ooggetuigen
brengt hij aan? Geene, niemand. Is er toch ergens geen
tekst, maar geen sikkepitje tekst, die Petrus elders doet
uitkomen, die hem hier of daar buiten Rome zou kunnen
doen sterven? Niets, niets. Wij komen aan met tij dgenooten
die uit volle kelen roepen : Rome, Rome! En Mr Guigne
bert,die de woorden uit den grond zou scharten, staat daar
gelijk de dooden voor Aeneas
« Incoeptus clamor frustratur hiantes ».
Hij kan enkel roepen: zwijgt, gij zegt niet genoeg! Maar
ze spreken toch, Mr Guignebert? ja onze getuigen spreken en
het weinige dat ze klaar zeggen moest ge toch aanvaarden?
Dan komt met Irenaeus heel de bende getuigen die ((te
laat komen », volgens Mr Guignebert. Kon het helpen, hij
zou ze wel wat later wenschen te zien, denk ik.
Eindelijk, in die latere tijden (JIJe en IVe eeuw) welke
(i)

Liber Pontficcais V.
'4
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Mr Guignebert zoo gaarne basse époque noemt, als het tegen
hem draait, - en het draait meest tegen hem in die
verfoeide tijden, komen wij aan een legen de - een legende,
zult ge zeggen ? - ja een legende, namelijk die van Simon
den Tooveraar. Sint-Pieter had aan dezen in Antiochië zoo
fel de les moeten spellen over het verkoopen van geestelijke
zaken, en de legende zet den tooveraar te Rome weder op
den weg van den apostel. Simon doet daar met duivelskracht de luchtvaart welke men kent en Petrus doet hem
met geknakte vierken benedenstorten. Eureka! juicht Mr
Guignebert! Een lezer die naief is zou daaruit enkel dit
onthouden : de latere legende zet St. Pieter te Rome,
zoowel als de vroegere geschiedenis, maar Mr Guignebert
is slimmer : in zulke verhalen mag men bijzonderlijk dat
niet gelooven wat geschreven staat, maar men moet zoeken
wat er onder steekt. Welnu, luistert wat hieronder wel zou
kunnen schuilen. In het begin van de Kerk was er strijd
tusschen Petrus en Paulus over de te houden handelwijze
met de bekeerde heidenen. Petrus en Paulus hadden elk
zijne aanhangers, dus Petrinisten en Paulinisten (i). - Het
is gemakkelijk om verstaan dat die strijd tusschen de wederzijdsche partijgangers heviger werd dan tusschen Petrus
en Paulus zelven. - Neemt men dat aan, dan mag men
ook met reden gissen, (maar vraagt toch nu op ontijdige
uren geen teksten, a. u. b.), menmag dan met reden gissen
dat er van weerskanten schimpdichten zullen gemaakt zijn.
Welnu, zulk een schimpschrift zouden wij hier wel kunnen
voorhanden hebben. Het is van de Petrinisten en onder
Simon den Tooveraar zal niemand anders schuilen dan
Paulus. De tekst in proza luidt dan ongeveer zoo -: ((Paulus
maakte veel beslag te Rome, maar Petrus is gekomen en
Paulus tuimelde neder van zijn verhoog! » - Schoon, niet
waar? maar ik heb nog iets vergeten. Een speculinus van
een lezer zou kunnen doen opmerken dat St. Piet-er dan toch
te Rome moet gekomen zijn om Paulus neder te bliksemen!
Ei, beste lezer, dit 'n mag juist niet!
ik heb vergeten te zeggen dat Mr Guignebert ook heel
(i) Die strijd is bijzonder hevig geworden in de Xixe eeuw
in de omstreken van Tübingen.
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het spotschrift van de Paulinisten weet op te maken. Het
moest, op een letter na, zoo opgesteld zijn: « Gij Petrinisten,
hoe wilt gij spreken? Gij hebt uwen Petrus, ja, uwen Petrus
die zijn meester verraden heeft en daarna ergens in het
Oosten verdween, maar wij hebben Paulus, Paulus die te
Rome hier bij ons is geweest, hoort gij, Paulus die te Rome
kwam, » En toen was het dat de Petrinisten zonder verpinken de legende uitvonden : « Petrus is ook te Rome
geweest! ja, hij is te Rome geweest en het is daar dat hij
uwen Paulus heeft neergeworpen! » - Waren de Paulinisten nu verbiuft van die stoute vondst? Of is hun antwoord
verloren geraakt? In alle geval, Mr Guignebert heeft dat
tot hiertoe niet gevonden.
Welwillende lezer, ge verstaat dat dit stelsel veel te
schoon is om daaraan te roeren. Vraag dan niet : Waar zijn
uw bewijzen? Vraag ook niet: Konden die Petrinisten niet
veel beter antwoorden: « Onze Petrus is te Jerusalem gebleven waar de Zaligmaker gestorven is. Hij heeft ten andere
den Zaligmaker gezien, maar uw Paulus, uw Saulus ... ! » (i)
Vraag niet of het wel ernstig is de legenden van de JJJe en
IVe eeuw zoo uit te pluizen en daarom vele geloofwaardige
menschen voorbij te gaan, omdat zij in de JJe eeuw reeds te
laat kwamen, ja vele bronnen uit de Je eeuw te doen zwijgen
omdat ze niet klaar spreken? Vraag niet... Och!
Moest ie het al beweenen
Dat hier te beweenen waer.
Ic hadde wel al die daghen were
Die daer comen in het jaer.

De legende van Simon Magus is eigenlijk zoo ontstaan:
De H. Justinus wil aan den keizer bewijzen de dwaasheid
van het heidendom. Op een eiland van den Tiber heeft hij
een standbeeld gezien met opschrift : Semoni Sctnco Deo fidio
sacrum. justinus heeft ten onrechte gemeend, volgens
Mr Guignebert, dat hier Simon de Tooveraar bedoeld
(i) Een andere Romeinsche legende vertelt dat de Joden van
Jerusalem eens gepoogd hebben het lijk van Sint-Pieter aan
Rome te ontstelen. En dit is veel natuurlijker. Had het van de
Joden afgehangen, zij hadden zeker Sint-Pieter te Jerusalem
gewild, en niet te Rome.
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was (i) en de Apologist bespot die dwaasheid Simon den
Tooveraar te vereeren. De veronderstelling van Mr Guignebert is waarschijnlijk, maar dan is de legende niet uitgevonden door Petrinisten om Paulinisten te bekampen.
justinus meent den tooveraar te zien waar deze eigenlijk
niet is, maar hij spreekt hier noch van luchtvaart door
Simon, noch van ontreddering door tusschenkomst van
Petrus. De eerste getuigen stellen Petrus te Rome niet in
verband met den tooveraar. Maar juist omdat volgens
iedereen Sint-Pieter te Rome geweest was, en dat volgens
Justinus de tooveraar daar ook kwam, werd het voor de
latere legende bekoorlijk die twee nog eens tegenover
elkander te stellen, zooals in de Hangdelingen der Apostelen.
Wederom, de legende veronderstelt de tegenwoordigheid
van Petrus te Rome, zij heeft deze niet uitgevonden !
Mr Vercoullie vond dat Mr Guignebert werkte «volgens
een wetenschappelike methode die volkomen zeker is van
zichzelf en van haar verrichtingen. »
Maar Mr Guignebert gevoelt beter dat hij bouwt op
onvaste gronden en bekent het meer dan eens (2). Paül
Monceaux spreekt er dan deze harde waarheid over uit:
« On voit que toutes ces hypotheses s'écroulent des qu'on
les regarde d'un peu pres. A vrai dire, ce sont des machines
de guerre, et non des instruments de critique. On va de
l'inconnu au connu, des legendes aux faits ; et par là on ne
réussit Iqu'à obscurcir les faits. Tout en raillant les yeux
naïfs de l'imagination populaire, on procéde de méme, ou
a rebours. A des traditions unanimes et fort anciennes
qu'on peut discuter et qu'on voudrait plus explicites, mais
qui sont des faits, on oppose des reveries : des romans de
théologiens bátis sur les fondements du roman tardif des
Pseudo-Clementines et des actes apocryphes. »
Wij hebben daar niets aan toe te voegen, maar wij
voelen — is het kwaad? -- eene zekere voldoening ons hart
bekruipen als wij zien hoe die mannen, die het groote
woord Wetenschap gedurig in den mond hebben om het
-

(i) Apol., 31, i. Seino Sancus is de Sabijnsche god van de goede
trouw (sancire). Het voetstuk van het standbeeld, met het opschrift is teruggevonden in 15 74.
(2)

B.v. blz. 257,

302,

371-7: enz.

PETRUS

V66R DE WETENSCHAP 233

geloof te verketteren, tot zulke on- en anti-wetenschappelijke middelen hun toevlucht moeten nemen om enkel
twijfels te ondersteunen.

SINT-PIETER IN HET EVANGELIE (i)
Odusseus was zeker een voortreffelijk vaarman; en
nochtans, zonder mirakel bekocht hij met het leven zijne
stoutheid, te willen doorvaren tusschen Scylla en Cha
rybdis. Voor dergelijk waagstuk staan ook veel geleerde
rationalisten. Aan den eenen kant, sinds de tweede helft
van de Iie eeuw, zien ze klaarblijkend hetgeen zij heeten
« les prétentions romaines », d. i. dat de pausen met gezag
de zaken regelden van andere kerken. Aan den anderen
kant rijst daar in het Evangelie die groote tekst : Tu es
Petrus . Die tekst mag niet echt en historisch zijn, of
anders waren die « prétentions romaines » wel gerechtvaardigd.
Wanneer is hij dan uitgevonden en ingelascht? Zegt
men vóór die «prétentions »,dan komt men seffens te vroeg,
men valt in de eerste helft der Iie eeuw, nog ten volle in de
apostolische tijden, toen het geheugen nog te versch was
van de tijdgenooten der apostelen, toen de ((Woorden van
den T-leer» nog in omloop waren, toen het canon van het
Nieuw Testament nog niet besloten was. Op zulke wijze
zou die « ingelaschte » tekst nog wel echt en historisch
geraken..., en dit is Charybdis.
Zegt men liever - en men zou het liever zeggen dat die tekst na de eerste «prétentions romaines» is ingeschoven, juist om deze te rechtvaardigen, dan moet men
den tekst doen indringen in een tijd toen hij zelfs door de
vijanden van het pauselijk gezag reeds gegeven en aanvaard was, en dit heet Scylla.
De eerste veronderstelling was zeker de gemakkelijkste, want hoe dichtei de bron, hoe min getuigen die tegen(i) Heel dit vraagstuk is op meesterlijke wijze behandeld
door Dr Van Crombrugghe, Co llationes Gandavenses, April 1910,
blz. 65 en volgende.
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spreken, maar de geleerde rationalisten zijn juist meest
benauwd voor de gapende Charybdis. Resch (i), Har
(2) en Grill (3) hebben dan ook beurtelings getracht-nack
het Tu es Petrus eerst te laten ontluiken op het einde der
Ile eeuw. Resch vond eerst de kiemen in de Pseudo-Clementijnen en in De Aleatoribus, maar Zijne ontdekking leefde
in aanzien - ce que vivent les roses - totdat de geleerden
o-ntegensprekelijk bewezen dat deze werken die moesten
het leven verleenen aan het Tu es Petrus vervaardigd waren
ver in de JJJe eeuw, zeker na Tertuilianus, Origenes en
anderen, die den tekst in het lang en het breed aanhalen.
Spijtig, want Harnack, om de veronderstelling van
Resch te steunen, had beweerd dat een weinig vroeger
Tatianus, tijdgenoot van Irenaeus, van onzen tekst deze
enkele woorden kende : ((Gij zijt Petrus en de Poorten der
hel zullen tegen u niets vermogen ». Bij gevolg moest het
andere, het bijzonderste er juist bijgevoegd zijn door de
Clementijnen die het geven. Maar de bewering van Har
ongegrond als die' van Resch. Het werk van-nackiszo
T atianus zelf is niet bewaard, doch de heilige Ephrem
haalt er genoeg citaten uit, om klaar te doen zien dat de
schrijver heel onzen tekst kende (f).
Daardoor valt ook het stelsel van Grill, die beweerde
dat de tekst moet uitgevonden zijn ten tijde van paus Victor
(190), omdat deze het gezag noodig had en zich meest op
gezag beriep tijdens de Paaschkwestie. Is fecit cul rodest!
Het stelsel valt, aangezien de tekst vroeger 'bekend is.
Daarenboven met zulk een redeneering: het moet zoo zijn,
zou men in de geschiedenis ver komen, maar bijzonderljk
ver van de wetenschap. - En de onwaarschijnljkheid was
waarlijk al te groot. Die tekst zou te Rome ingeschoven
zijn rond 190 en Tertullianus benuttigt hem reeds tien jaar
,

(i) Aussercanonisclme Paralleltexte, II, 1 87 en vlg.
(2) Texte und Untersuchungen, I, 3, ( 1 883) blz. 149.
(3) Der Primat des Petrus, blz. 6i en vlg.
(4) Mgr LIAMY. S. Eßhraem Syri Hymni et Sermones Mechelen

(1882-1902), I, 37 : «Simonern... scilicet apostolorum caput,
petrarn, Ecclesi fundarnentum... Super hanc petrarn aedificabo
Ecciesiarn mearn et vectes inferi non superabunt earn. Beatus es
o Simon, quia super te aediflcata est Ecciesia... cui promisit
Filius Dei portas inferi contra earn non prmevalituras ».
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nadien in Afrika, heel ën. gansch te goeder trouw, in zijn
groot strij dschrift De Praescribtione haereticorurn. Later keert
paus Callixtus die woorden tegen Tertullianus zelf en deze
weet niets af te dingen op de echtheid, hij tracht enkel den
uitleg te verdraaien.
Dit is nu een afgespeeld spel, maar dat moeten wij
den h Guignebert hooren zeggen: « Certains critiques ont
songé a une projection dans le texte Matthéen des prétentions romaines dont notre passage nous offrirait par conséquent le plus ancien témoignage. Si cette hypothèse se
vériflait, l'origine et la portée de nos versets se trouveraient
éclaircies ensemble; maiheureusement (ale!) il y reste de
grosses difficuités! » En hier geeft hij de bewijzen welke
wij daareven aanhaalden. Dan voegt hij daarbij: « Comme
il est probable que Justin les a connus (les textes) (i), ii
faut penser qu'il les lisait déjà dans les « Mémoires des
Apôtres» (2) qu'ii avait entre les mains; disons, selon toute
vraisemblance, en Matthieu; or, je ne vois pas qu'aucun
texte autorise a reporter au temps de Justin ce qu'on nomme
les prétentions romaines. Jusqu'a' preuve du contraire, je
crois donc improbable que notre interpolation Matthéenne
soit une correction tendancieuse de l'Eglise de Rome)) (3).
Zoo dan, de h. Guignebert bekent dat de thesis van de
groote meesters onhoudbaar is. Volgens hen was Tu es
Petrus zeker een valsche tekst door de pausen uitgevonden
om hun gezag te staven. Zij, de geleerden, bazuinden het
uit en ze gingen aanwijzen wanneer en door wie het bedrog
was gepleegd. Lacy! van zooveel geweld kwam hetgeen
er dikwijls van komt, volgens een onwelluidend rijm van
den dichter die vroeg
«Et qu'en sort-il souvent? »
De h. Guignebert die de gezellen in den open muil
van Scylla heeft zien spartelen, neemt toch den moed in
beide handen en laveert maar voorzichtig naar de wateren
van Charybdis. Eilaas, dit monster krijgt hem dan ook te
(i) Dialogus Cum Tryhone,
(2) I Apol. 66 3.
(3) L. c. 65, 66.
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pakken en de ongelukkige wordt het gewaar. « Il est dif
facile de dire exactement d'oü viennent ces trois versets, de
fixer l'intention pratique qui a déterminé Ie dernier rédacteur, ou un interpolateur de Matthieu a les introduire oû
nous les lisons ». Juist M. Guignebert, maar spreek eerst uit:
« L'interpolation est d'un homme qui vivant dans la ire
moitié du deuxième siècle, en un temps oü l'Eglise de Dieu
commencait a se sentir tiraillée douloureusement entre
plusieurs tendances, oil Marcion par exemple (il arrive a
Rome vers 140) soutenait, que Paul était le seul ap®tre
fidéle a la vraie doctrine du Seigneur, a cherché a dresser
un principe d'unité en face des divergences inquiétantes ;
et, peut-être judéo-chrétien, en tout cas fidelement attaché
a la tradition des douze, l'a pour ainsi dire serrée toute en
la personne de Pierre, le plus connu de tous, pour l'opposer a l'exagération des Pauliniens 3) (i).
Met veel reden is er hier spraak van « tiraillement ».
De h. Guignebert, die eerst niet wist wanneer, door wien
en met welk inzicht die tekst mocht uitgevonden zijn, weet
het dan toch! En nu beste lezer, nu verwacht gij dat hij
seffens zijn bewijs levere, waardoor hij het waarlijk weet?
Hoe jammer! Al wat de h. Guignebert te zeggen had is
uitgezegd. Ei lieve hemel, M. Guignebert, Tu es Petrus mag
dan van uwentwege geschreven zijn in de apostolische
tijden, en om het even door wien, als het maar door den
Evangelist zelf niet is! Al de oude handschriften in al de
talen geven den tekst zonder eene uitzondering en die
eeuwvaste lezing gaat gij omversmijten zonder een letter
bewijs, met een gissing, een dar exein1le En welke gissing
j5ar exemmle Meent ge dat die goedzakkige Marcion en die
ongelukkige Paulinisten zich dat maar goedsmoeds op de
mouw lieten spelden ? En die heete strijd die ging uit
koelde dan stillekens door twee regelen tekst, die-slan
onopgemerkt — want het moest natuurlijk in het geheim
gebeuren — in het Evangelie geschoven werden? En hebt
gij er aan gedacht dat die argliste Petrinisten niet enkel te
Rome de handschriften moesten vervalschen maar door heel
de christenheid, want nergens is er een copie die den tekst
?

?

(i) L. c. 65, 66.
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niet bevat? En hebt gij wel overlegd dat wij danig dicht
bij de tijden der Apostelen zijn? Hoort ge Charybdis? De ((Woorden des Heeren)) waren nog bekend. En de
Paulinisten, in de plaats van verbijsterd te staan, zooals gij
het zien wilt, hadden enkel te antwoorden, zonder naar een
Evangelie te wachten : De Heer heeft zulks nooit gezegd.
En heeft Petrus, die volgens u ver van Rome bleef, daar
al met eens zoo veel aanhangers dat ze zich al rond hem
scharen tegen Paulus? - Neen, M. Guignebert, wij
hebben een dichter, met name joost Van den Vondel, en
die zegt de groote waarheid
Men hoeft veel logens om een logen te bewimpelen.
Zoo is het ook met een valsche veronderstelling. Al de
omstandigheden van het feit schreeuwen daartegen op,gelijk
de klanken van een harmonie tegen een valsche noot.
III
SINT-PIETER EN JESUS
In gekende omstandigheden bracht Willem Tell twee
pijlen mede : de eerste moest, volgens het inzicht van
Gessler, den appel treffen, de tweede zou, volgens het
inzicht van den schutter, wat dichter bij den landvoogd
zelf komen... immers als de eerste zou falen. De rationalisten hebben zich tegen het falen nog beter voorzien dan
Willem Tell.
Sint-Pieter is nooit in Rome geweest, zeggen sommigen. 't Is een pijl in de lucht, de geschiedenis zegt het
anders. In alle geval, roepen zij, het gezag van den Paus,
de «Zwing -Uri », is daarom nog niet gewettigd, want de
bijzonderste tekst : Tu es Perus, is juist door de pausen
uitgevonden om er hun gezag op te steunen. Dit ook is
onhoudbaar, wij hoorden het daareven, en de andere
teksten bleven onaangeroerd.
Nu hebben zij nog een pijl, een enkelen. Misschien
heeft de Evangelist wel Tu es Petrus geschreven, zoo bekennen zij, maar Jesus heeft dat nooit gezegd, neen, dat
kan Jesus nooit gezegd hebben.
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Dit is erg, mijnheeren, dit is heel erg! De Evangelisten
worden door iedereen gehouden voor ernstige menschen,
met een ziel zoo helder als bergwater. Zij kunnen zeker de
teksten verplaatsen en eenieder die de synoptieken gelezen
heeft weet dat zij het zeer dikwijls doen (i). Maar om te
zeggen dat ze een tekst letterlijk uitvinden, dat ze met een
of ander inzicht woorden -- en nog zulke woorden aan
Jesus toeschrijven welke Jesus nooit gezegd heeft, om dat
te mogen vooruitzetten kunt ge nauwelijks bewijzen uit
opwegen tegen hun eerbiedwaardig karakter.-denki
Maar meent ge waarlijk ernstige bewijzen te hebben, laat
hooren!
De bewijzen der rationalisten kunnen samengevat
worden in deze twee :
i. Mattheus alleen geeft de drie betwiste verzen (2),
Lucas (3) en Marcus (Q.) verhalen dezelfde gebeurtenis en
laten die verzen uit. Waar haalt Mattheus zijne drie verzen
vandaan? Zeg ons dat, waar mag hij die halen ?
. Dit is zooveel te treffender omdat Jesus, volgens zijn
algemeen erkende leering wars is van bestuur, van kerken
en kapellen. De Synagoog en al de gesloten kringen ver-

dwijnen voor Hem en al de menschen van goeden wil
maken samen deel uit van het Rijk Gods, of het Rijk der
Hemelen dat aanstaande is. Het is dan niet waarschijnlijk,
zelfs niet mogelijk dat diezelfde Jesus eene Kerk zou inge-

(i) Het is dus belachelijk te schrijven dat Jesus zeker SintPieter niet heeft geprezen zooals Mattheus XVI, 17 het aan
om hem seffens daarop toe te roepen : « Achteruit-geft,
bekoorder ». Die teksten staan hier been, doch zijn niet noodzakelijk in dezelfde omstandigheid uitgesproken.
(2) Mat. XVI, 17 : En Jesus antwoordende zeide tot hem
(Petrus) : Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, 'want vleesch en bloed
heeft u dat niet geopenbaard, maar - mijn Vader die in de Hemelen is.
18 : En ik zeg u ook dat gij zijt Kefa (Petrus) en op dezen
Kefa (grondsteen) zal ik mijne Kerk bouwen en de Poorten der
Hel zullen tegen haar niets vermogen.
íg : En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der
Hemelen, en zoo wat gij zult binden op aarde zal in de Hemelen
gebonden zijn, en zoo wat gij ontbinden zult op aarde zal ontbonden zijn in de Hemelen.
(3) Luc IX, i8
(4) VIII, 27.

PETRUS V6 0 R DE WETENSCHAP 239

steld hebben met een opperhoofd dat blijvend gezag heeft
en met uitwendig bepaalde onderdanen.
Ad 1rn, Waar haalt Matt/zeus zijn drie verzen? Dit is
wel een stoute vraag. Die verzen staan daar, dit is een feit
en het is aan ons niet te zeggen vanwaar ze komen. Hij
die beweert dat ze uitgevonden zijn moet het eerst kunnen
bewijzen. Het gebeurt zoo dikwijls dat de drie Synoptieken
spreken over hetzelfde onderwerp en dat enkel een der drie
eenig logion - een gezegde van den Heer - aanhaalt, en
dit wordt nochtans door niemand in twijfel getrokken,
omdat er gewoonlijk geen doorn insteekt. Men moet waar
lijk Guignebert heeten om zoo onschuldig te schrijven : La
difficulté veritable est de savoir oû notre Matthieu a trouvé
la matière de ses trois versets. En fait, on peut croire que
ce n'est pas seulernent dans son imagination on ne peut
pas le prouver. Et en tout cas, s'il est inspiré d'une tradition écrite ou orale, elle doit être postérieure a celle dont ie
rédacteur de Luc a pu prendre connaissance (i)
En toch kunnen wij juist het tegenovergestelde bewijzen. Uit uw eigen boek, Mr Guignebert, schrijf ik een nota
over : « On remarque , il est vrai, que la forme Simon BarJ ona, qui se trouve au verset 17, a chance d'être primitive
puisqu'elIe est déjà altérée dans le 4me Evangile en Simon
fIls deJean (XXI; 15, '4tcov Iwáz'ov) : Welihausen Das
Evangelium Matthi, Berlin 1904, p. 83; Batiffol. L'EgUse
naissante, p. 102 . C'est exact, mais l'expression ancienne
garantit tout au plus l'ancienneté du verset 17 qui n'est pas,
en l'espèce, essentiel et d'autre part iien ne nous prouve
que la tradition première, s'il vient d'elJe, l'attachait a l'épisode évangélique de la confession de Pierre. » (a)
Welnu, M. Guignebert, hebt ge niet bemerkt dat ge
zoo reeds het eerste van de drie geduchte verzen binnen
hebt? Het is onbetwistbaar, die Simon Bar-Jona heeft een
oorspronkelijk-Aramalsche tint en heel het vers met
«vleesch en bloed » is van dezelfde kleur, gelijk gij zoowel
zegt. En nochtans Marcus geeft het ook niet, noch Lucas.
Is het dan enkel omdat er teveel insteekt, dat ge de twee
-

(i) Guignebert 1. c. blz. 21-22.
(a) Ibid. blz. 22, je nota.
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andere verzen niet mede doorlaat? Parce qu'ils sont essen
Doch, wilt ge nader toezien, voor het tweede vers-tiels?
bestaat juist dezelfde reden als voor het eerste. Daar staat
die woordspeling die alleen in het Aramaïsch goed klinkt
en verstaanbaar is : « Gij zijt Kefa (Petrus) en op dezen kefa
(grondsteen) zal ik mijne' Kerk bouwen. » Dit vers is wel
« essentiel », niet waar M. Guignebert, het is juist het bij
nochtans het moet ook uit oude Aramaïsche-zonderst,
bron geput zijn (i).
En nu gaan we de rollen verwisselen. Ik zal u ondervragen. Aide Evangelisten zeggen dat Jesus den naam van Simon
veranderd heeft in Kefas - = Petrus : « Hij (Jesus) gaf den
naam Kefas aan Simon », zegt Marcus. « Gij zijt Simon,
zoon van J ona, gij zult voortaan Kefas heeten, dit wil zeggen
Petrus », schrijft Joannes (2) Waarom, a. u. b. heeft Jesus
een nieuwen naam gegeven aan Petrus en juist dien naam,
die grondsteen beteekent? Mattheus geeft de reden daarvan:
op dien grondsteen zal ik mijne kerk bouwen. (3) Kent gij
eenig anderen mogelijken uitleg ? Daarenboven, al de
Evangelisten stellen Petrus boven de andere apostelen.
Mattheus noemt hem eerst en als eersten Hp&iTOc '4tc,v,
X€76/JcvOc II Tpoc. Hij staat overal aan het hoofd van de rij
misschien als eerst verkozene, oppert M. Guignebert? —
Maar Joannes verhaalt dat Andreas en een ander leerling
de eersten waren (4). En dezelfde Joannes verhaalt hoe de
belofte bij Mattheus aan Petrus gedaan waarlijk vervuld
werd door «Weid mijne schapen. »' (5) Bij Lucas ook
vraagt de f-Jeer dat Petrus zijne broeders zou versterken in
het geloof. (6) Gij ziet het, Mattheus wordt door de andere
Evangelisten niet tegengesproken, maar veeleer verondersteld en aangevuld.Wij hebben daarenboven met zekerheid,
,

(i) Dezelfde kleur dragen ook andere uitdrukkingen van het

18e vers -- en ook die van het Ige : Poorten der Hel, — Sleu-

telen van het Rijk der Hemelen — binden en ontbinden.
(2) Joh. I, 42.
(3) Uitdrukking die ongetwijfeld verwant is met de parabel
van het huis door een wijs man gebouwd op de rots, parabel
door iedereen als echt aanvaard.
(4) !oh. I, 37 vlg.
(5) Joh. XXI, 15-17.
(6) Luc. XXVII, 3r.
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en niet met gissingen, de bron aangewezen die juist door
Mattheus benuttigd is, en niet door de anderen. 't Is de
Aramalsche bron en deze is niet « postérieure a celle dont
le rédacteur de Luc a pu prendre connaissance », zooals
M. Guignebert stoutweg a priori verklaarde, maar zij is
juist een der oudste en betrouwbaarste van de Evangelien.
Ad 2m, Toistol onderljnde met een groote streep vier
of vijf teksten van het Evangelie die volgens hem klaar
waren. ((Wie van ulieden zonder zonde is werpe den
eersten steen op haar » en eenige andere die tegen het
gezag schijnen in te gaan. De overige bleven voor hem
Hebreeuwsch en werden verwaarloosd. Van wege een
dichter is dit verklaarbaar hij kiest uit wat typisch heet
van zijn standpunt gezien; het overige mag verdwijnen, hij
gaat dan zelf aan het scheppen. Maar een wetenschappelijk
man mag niet zoo willekeurig te werk gaan. Moesten wij
uwe teksten verwerpen, enkel omdat ze strijdig zijn met de
onze, en gij onze verzen, enkel omdat ze met uwe thesis
niet overeenkomen, dan mochten wij wel eeuwig en onbeweeglijk tegenover elkander blijven staan gelijk twee
sfiuixen voor een tempeltoren. De redelijkste, en misschien
dan ook de wetenschappelijkste methode is te zien of de
bestaande teksten niet kunnen overeengebracht worden en
in ons geval kunnen zij dit.
Het is zeker dat Christus zijne volgelingen zoo niet
heel in het wilde liet loopen zonder verband en zonder
bepaalde inrichting, en ook zeker dat hij niet enkel eene
school wilde vormen gelijk de Grieksche wijsgeeren. Hij
kiest bepaald 12 Apostelen uit die dieper in zijn geheimen
dringen. Reeds tijdens zijn leven worden deze soms uitgezonden om in zijnen naam te gaan prediken en doopen en
de bezetenen te verlossen. (i) Alle menschen van goeden
wil mogen zekerlijk bijtreden, maar toch blijven die teksten
staan welke gezag veronderstellen, wij deelden ze vroeger
mede. De volgelingen worden vergeleken aan een kudde,
waarin de schapen wel niet genummerd zijn, maar toch
éen kudde uitmaken onder éenen herder. De discipelen
kunnen zelfs, om eene of andere reden, worden uitgesloten
(t)

Matth. X, t

vig.

Luc. IX, vlg. XXIV, 46 vlg.
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uit de Kerk. ja zelfs die naam staat er in een onbetwistbaren tekst: « Indien uw broeder tegen u misdaan heeft...
zeg het aan de Kerk. En indien hij naar de Kerk niet
luistert, dan weze hij voor u als een heiden en een publi
(i)
-kan.
De gedachte van eone kerk, met kenbare leden en
gezag daarover, is dan niet vreemd aan de leering van
Christus : zij is er geheel op gesteund. En willen wij nu
nagaan op welke wijze de Apostelen - die dan toch beter
dan wij het gedacht van den Meester kenden - hoe zij de
kerk opvatten en inrichttèn, dan weten wij er alles van.
Wij zien het alras op de eerste bladzijden van de Handelingen der Apostelen (voor het jaar 7o). Doch nu zullen wij
het woord verleenen aan M. Guignebert. Hij is heel oprecht voor het opgeven der feiten en wij zullen hooren hoe
hij in nesten zit met den uitleg : « En ActesI, 15-22 Pierre
j'rovoque et 15réside l'éiection de Matthias pour remplacer
Judas. Ii est vrai que c'est lui qui se lève au milieu des
frères pour proposer de donner un successeur a Judas;
mais en supposant d'aiiieurs que la lettre de son discours
soit authentique, ii ne dit pas un mot qui permette de croire
qu'il a qualité officielle pour faire la proposition qu'adopte
l'assembiée; pas un mot qui laisse supposer qu'un autre
apôtre, qu'un simple disciple même ne pouvait la formuler
comme lui (2).
En Actes II 14-42, Pierre pane le premier et même
seul aux juifs assemblés le jour de la Pentecôte. Que l'auteur des actes ait voulu lui prêter en l'occurrence un role
personnel de premier plan, ii n'est guère possible d'en
douter; aussi ii y a lieu de penser qu'il a rédigé ce chapître
avec le secours d'une tradition issue de l'entourage de
Pierre. Faites bien entendu les réserves préalables et tou
nécessaires en presence d'un discours de ce genre-jours
sur l'authenticité du détaiL Ii nous paraît qu'ici Pierre
personnifie en quelque sorte les apôtres, ii vient avec les
onze autres; ce sont euxtous qui parlent par sa bouche. Le
texte ne nous dit pas qu'il - prend la parole ainsi parce qu'il
Matth. XVIII, 1 5- 1 8,
(2) GUIGNEBERT, 1. C. 8 1 .

(i)
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porte en lui le ciroit de le faire: ou il est mandate par les
onze, puisqu'aussi bien us ne peuvent pas tous parler a la
fois, ou le narrateur a, sous le nom de Pierre, construit un
discours avec les propos que tons les apôtres ont tenus. Ii
faudrait supposer autrement qu'en toute cette scene qui a
Pu dans la réalité durer assez longtemps, les autres apôtres
restent les témoins muets et passifs des gestes de Pierre.
Co serails- très o2thfical, très a sa place peut-être dans la per
spective du temps de l'épiscopat monarchique, mais comment l'admettre dans le milieu et au moment oû ie narrateur
place son récit? » ( i)
Een oude fabel sprak van zekere soort ooren die soms
op ontijdige uren eens bloot kwamen. Het zou te pontificaal zijn, dus verworpen! Maar dit is juist de vraag, of
er te dien tijde reeds pontifices waren. Op het einde besluit
M. Guignebert, heel tevreden dat hij niets gevonden heeft
wat pontificaal mag heeten. Nog eenige regelen : « Les
passages suivants actes IV 8-12 oi Pierre arrêté avec Jean
prend la parole devant le Sanhédrin, actes V 8-ro, oii nous
le voyons frapper de sa reprobation mortelle Ananias et
Saphira, actes V 29-33, oil ii répond a Caïphe au nom de
-

tous les apôtres arrêtés, actes VIII 19-25, oil envoyé a
Samarie avec Jean, ii dispute seul contre Simon le Magicien, appellent tous les mêmes rernarques et donnent les
mêmes impressions. L'auteur paraît suivre une tradition
qui se rapporte spécialement a Pierre. (Waarlijk!) Et en
tout état de cause, il ne prête a l'apôtre et a ceux qui l'en
un mot ni un geste qui laissent supposer qu'il-toureni
agit ou qu'il pane parce que seul ii a droit de panler et
d'agir )) (2).
M. Guignebert, een woord. Wat hier blijkt is dat Gij
onmachtig zijt om die feiten uit te leggen. Ce sont des faits,
zegt ge, des faits, maar beken dan toch dat die feiten tegen
u zijn, en dit is reeds veel (3). Maar er is meer. Die feiten
(i) GUIGNEBERT, 1. C. 82.
(2) IBID. blz 83-84.

(3) Die iets over Sint-Pieter weet is natuurlijk een Petrinist.
Over Sint-Paulus staat er ook veel te lezen in het II deel der
Handelingen. Daar is dan de Paulinist aan de beurt, zegt
M. Guignebert. - Mij dunkt dat de Petrinisten hier zooals elders,
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zijn algemeen. Petrus is niet enkel eenmaal de eerste ge
niet enkel eenmaal treedt hij vooruit in naam van-noemd,
allen, maar altijd en overal, gij bekent het. De eenvoudige
geloovigen, welke volgens uwe theorie zooveel te zeggen
hadden als de apostelen zelven, treden niet een enkele maal
handelend op; zij keuren goed wat Petrus voorstelt, en
wat de apostelen verrichten. Welnu, algemeene gevolgen
vragen algemeene oorzaken. Het is dan niet waar dat
Petrus zoo handelt bij toeval en dat de anderen het ook
mochten, Petrus handelde zoo omdat het hem toekwam.
Wij kunnen zeggen waarom het hem toekwam, wij hebben
Mattheus, met Tu es Petrus, gij verwerpt eerst den tekst als
onmogelijk en dan staat ge voor feiten, altijd maar voor
feiten, met open oog en gesloten mond.
Willen wij een enkelen stap verder gaan in de Hanndelingen der Ajbostelena en in de geschiedenis der eerste christen
gemeenten, dan vinden wij overal, bij de Heidenen zooals
bij de Joden, de Christenheid net afgescheiden van andere
sekten, met eigen leven, eigen regelmatige vergaderingen,
eigen werking. De apostelen gaan hen bezoeken en schrijven brieven om hun gedrag kwaad of goed te keuren. Zij
stellen diakens aan (i), priesters (2) en bisschoppen (3).
M. Guignebert, ik vraag het openhartig : Welke gedachte
van kerk en gezag hebben de apostelen uitgewerkt : de
uwe of de onze?
Ware de h. Guignebert honderdmaal overwonnen, Prof.
Vercoullie is het nog niet. Deze heeft immers een pijl meer
in den koker gestoken dan de moderne geleerden. En zoo
komt de « eenvoudige verslaggever » hier heel voorzichtig
hij heeft niet gaarne dat men het wete — van achter den
rug van zijnen kampioen en waagt het te staan op eigen

veel slimmer te werk gaan. De Paulinisten zetten Paulus vooraan als hij op reis is, alleen. De Petrinisten zetten Petrus
voorop in tegenwoordigheid van al de apostelen, Paulus inbegrepen.
(i) Handelingen, VI, i enz.
(2) za ad Tim. IV 14., V 22.
(3) Herderlijke Brieven van Paulus ad Tim. ad Titum. Zie
Apoc. II.
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beenen en zelfs vooruit te komen met wapens in de eigen
handen : ((Merk wel op, zegt hij in nota, dat de tekst niet
zegt : Gij zijt Petra (steen), maar Petrus (zooveel als steenman of steenling). Het geloof dat Jesus de Christus of de
Gezalfde is, de zoon van de levende God, dat is de steen.
Op deze steen wordt de kerk gebouwd, en Petrus heeft die
steen erkend en ook bekend, daarom is hij steenling. Ten
slotte zooals Guignebert zegt, « un mauvais jeu de mots ».
Tot hier M. Vercoullie. De eenvoudige lezer zou soms
meenen dat dit ook het gedacht is van M. Guignebert. Ver
van daar. M. Guignebert zegt ronduit - dat aan vv. 18-iq
geen andere zin kan gegeven worden dan die met het
primaatschap, en hij verklaart tt qu'il (Jésusl ait entendu
signifier par la bierre seulement la Foi de Pierre et qu'il ne
se soit pas plus clairement expliqué pour ne pas sacrifier
un jeu de mots assez médiocre, ce n'est pas probable)) (i).
Dit is klaar, meen ik. M. Guignebert verwerpt dan dien
uitleg omdat het zoo flauw wordt. En zoo moest ge ook
gedaan hebben, M. Vercoullie. De woorden van den Zaligmaker zijn, volgens bevoegde menschen, gewoonlijk nog al
verstandig; en als wij in onzen uitleg op flauwiteiten uitkomen, dan mogen wij verzekerd zijn dat we verkeerd
liepen en de flauwiteiten maar voor eigen rekening houden.
Of meent ge dat die woorden toch maar uitgedacht zijn
door anderen om Petrus vooruit te helpen, dan moesten
die anderen toch aartsdom zijn om met zulk inzicht verzen
in te smokkelen die ten slotte toch geene waarde zouden
hebben ?
Uw commentaar, M. de Professor, heeft het uitzicht
en den reuk — ietwat besloten — als kwame hij recht uit
een Protestantschen tempel van de XVIe eeuw. Dan immers dierven die Godgeleerden nog niet zoo radikaal te
werk gaan dat ze de echtheid van die verzen Matth. XVI
17 -20 zouden betwijfelen; zij peuterden liever aan den
uitleg alleen en deden het zoo goed zij konden. Dus schreven zij : « Gij zijt Petrus en op deze petra, dit is op dezen
steen, namelijk het geloof in Christus, zal ik mijne Kerk
bouwen ». Qui potest capere... Die dat kan verstaan, mag.
GUIGNEBERT, 1.

c. blz. 34.
i5
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Maar waarom zou de Heer dan niet al de geloovigen Petrus
heeten ? Dit is nu gewis een onbescheiden vraag. Wij
eischen dus geen antwoord daarop. Maar de wetenschap,
de philologie, M. de Professor, heeft sedert lang dien uitleg
verworpen, (i) om de gegronde reden dat Jesus niet sprak
zooals gij het wilt, maar in het Aramaïsch zegde hij tot
Petrus alleen : « Gij zijt Kefa (Petrus) en op dieft Kefa
(grondsteen) zal ik mijne Kerk bouwen «. Zoo past het en
zoo wordt het verstaanbaar, is 't niet? Waarom dien een
natuurlijken uitleg ontweken : Met nog eenige-voudigen
dergelijke voorbeelden daarbij (zooals de uitleg der woorden : (( Neemt en eet, dit is mijn lichaam ») zoudt ge verstaan
waarom de geleerde Protestanten meestal katholiek worden,
of radikaal-rationalist. Waarlijk, er is geen middenweg.
Wij besluiten : Onze tegenstrevers hebben sedert
Goethe meesterlijk de rol geleerd van Mephistopheles :
Ich bin der Geist der stets verneint.
Daar alleen ligt hun kracht : wantrouwen, betwijfelen,
loochenen. Vraag hun geen bewijzen. Zij hadden zoo
gaarne bewezen dat de paus eerst pretentie had en dat
daaruit de ((legende)) ontstaan is van Sint-Pieter's verblijf
te Rome, en ook de teksten die hem boven de andere
apostelen verheffen. Eilaas! (« malheureusement ! ») zij
zijn onmachtig en zij bekennen het. De overlevering is te
oud en roept te luid. Maar toch loopen zij nog liever met
het hoofd tegen de rots dan zich om te wenden naar den
(i)- En Ge moet niet voortgaan op gezegden van godgeleerden, die bij U a j5riori verdacht zijn; maar hoor wat Loisy
zegt : Les Evangiles synoptiques 11 (1908) p. 7 : « I1 n'est vraiment
pas nécessaire de prouver que les paroles de Jesus s'adressent
a Simon, fils de Jona, qui a été et qui doit être la pierre fondamentale de l'Eglise, et qu'elles ne concernent pas exclusivement
la foi de Simon, ou bien tous ceux qui pourraient avoir la même
foi que lui; bien moms encore la Pierre peut -elle être le Christ
lui -mëme. De telles interprétations ont Pu être proposées par
les anciens commentateurs en vue de - l'application morale et
relevées par 1'exégese protestante dans un interêt polémique ;
mais si 1'on veut en faire le sens historique de l'Evangile, ce
ne sont plus que des distinctions subtiles et qui font violence
au texte ».
-
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overkant, van waar die klare stemmen komen; waar langsboven vergezichten openstaan, wijl beneden het voetpad
zijn bloote kronkels schrijft naar het bekende dal.
Uit oude teksten bewezen wij dat Sint-Pieter te Rome
stierf. Brachten zij andere teksten uit dienzeifden tijd?
Geen enkelen.
Wij zegden dat de pausen zich van in het begin op
dat feit beriepen in twistzaken. Werd dit gelogenstraft?
Nooit.
Wij zegden dat onze opvatting alleen alles uitlegt
teksten, feiten en legenden, en dit is op zichzelf reeds een
zwaar bewijs in de geschiedenis. Heeft iemand ooit zoo een
sleutel gevonden voor het verwarde slot der tegenstrevers?
«Quant aux hypothèses qu'on a prétendu substituer a la
tradition et qui se sont écroulées l'une après l'autre, aucune
ne résiste a l'examen sérieux. Ii est a craindre que celle de
M. Guignebert n'ait le même sort ». Zoo schreef Paul
Monceaux.
Vruchteloos ook een blad gerukt uit het Evangelie. De
oude schrijvers tot justinus toe, met citaten en zinspelingen, naaien het uitgescheurde er weder in; de woorden
zelf van die teksten verraden hun echten oorsprong, gelijk
een Galileesch apostel te Jerusalem loquela tua marnfestum
te facit. Onmachtig is dan het geweld der tegenstrevers.
«Maigré les assauts de ses adversaires, zegt Monceaux, et
les maladresses de ses défenseurs, Saint Pierre a tenu bon;
il garde son tombeau dans la basilique vaticane ».
Nu zoowel als vroeger wemelen vriend en vijand rond

die groote Sint Pieterskerk. Wat geeft het dat de nijdige
tijd hier en daar een stuk van een steen heeft uitgebeten!
Het groot gebouw ziet er zooveel te eerbiedwaardiger uit
en weet nog van geen wanken. Het heeft vroeger wel
heviger stormen doorstaan en het vereenigd windgewaai
van M. Guignebert en M. Vercoullie blaast nog geen
schalie van zijn hoogen koepel.
P. SOENS.

DE EENIGE TROOST

(Vervolg)
Ik ging door den nacht, de nacht was zwart,
heel de aarde lag vormloos, koud, verstard
in hel-donkre duisternis,
geen weg liep door woud of weide of veld,
Ik zocht door het waaiend windgeweld
mijn arm kind vol droefenis.
Ik ging door den nacht en hoorde een klacht,
een kwijnend geklaag, dan luid dan zacht,
naar 't wervelen van den wind;
en vreugde overviel mijn jagend hart,
dan bangheid, dan hoop, dan liefdesmart,

ik liep op de stem van mijn kind.
Ik riep door den nacht: mijn kind, o kom !
en luisterde stil, de nacht bleef stom,
mijn liefde zocht lichtend voort;
'k riep weerom en stond, en riep van her,
toen heb ik een stemme ver, heel ver
een stervend gekreun gehoord.
Daar vond ik in lichte liefdestraal
mijn kind, als een droevig bleek opaal
in kluitigen donkren grond,
verscheurd was en vuil zijn wit gewaad,
een bloedstraal, neervloeiende van 't gelaat,
bleef haperen in zijn mond.
Ik zuchtte : mijn kind, en 't snikte : ach, ach !
ik kuste 't erbarmend, en zag zijn lach
door tranen toen 't de oogen sloot;
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ik ging door den nacht, door weer en wind,
en droeg naar mijn woon mijn arm lief kind,
mijn dood koud kind in mijn schoot.

* *
In hoogen hoon op 't kruis gezeten,
maar sterk toch boven haat en nijd,
zag ik de Dood, op mij gebeten,
met de arre smart ten laatsten strijd
zich meten met mijn liefde. ik voelde
hoe zij met botte bouten brak
door hand en voet, en 't vleesch doorwoelde,
en op viervoudge wonde ontstak
ze een bloende zon, wier strakke stralen
het sterven meldden van mijn dag.
Vlug klom ze voort, ik voelde 't stalen
gevlijm van haren vingersiag
in pees en vezel, en het branden
van heeten aêm, - van gang tot gang
hoorde ik haar pijnend knarsetanden,
waarop mijn ziel zoo eenig bang
echoode, dat mijn lichaam rude.
En nijdig stijgend, beukte smart
met forschen slag mijn borst, en wilde,
- den tempel siechtend van mijn hart
de liefde dooden die daar heerschte.
Maar zege-zeker, moegesard,
stond mijn liefde recht, en speerste
mijn borst in twee, - een rose straal
sprong in haar spoor, en rjzend groot
in godljk licht, riep ze uit: o dood,
o dood, waar is uw zegepraal!

* **
Mijn liefde riep naar alle winden,
de droeven traden drenzend toe,
kon iemand ooit met smart bevrienden
die hooploos kwijnde en levensmoe?
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Ze droegen in hun magere handen
de vaal verlepte passieblom,
geplukt in zonnelooze landen, mijn liefde lachte wellekom.
Hun smartbioem doopten zij met deemoed
in 't bloed dat liefde versch vergoot,
ze lachten om hun vroegren weemoed....
de rozen waren liefderood.

***
ik steeg uit de stede
van donkeren nacht,
in lichtenden vrede
door eigene macht.
Mijn lichaam in 't duister
drie dagen beschreid,
doorvonkte de luister
der goddelijkheid.
Ik steeg, op de kimmen,
in 't doomende dal,
een glorie -ontglimmen,
en zang overal.
De vinnige vonken
- mijn vluchtige boon -

doordrongen spelonken,
en wekten de doôn.
De zaligen stegen,
hun kerker ontvlucht,
me na op mijn wegen
door lichtende lucht.
De heuvelen streken
hun toppen ten groet,
de wolken ontweken
den heerlijken stoet.
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Mijn wacht op de duinen
van den heil -oceaan,
op zilvren bazuinen
hief 't zegelied aan.
Hoog klonken de klanken
der juichende reê,
diep deinden licht-spranken
langs de opene zee.

Hosannah den Vader,
den Zoon, Hem gelijk,
weerkionk het, treed nader,
regeer in uw rijk!
Hosannah het leven,
Hosannah den dood,
die 't heil heeft gegeven,
den hemel ontsloot!
Nog wenken mijn wegen
- met glorie gekeid,
en druipend van zegen ter vreugd-eeuwigheid.

*

Mijn Jezus, God,

*

o God van liefde en leven,

dien mijn stil woord een diepe smart vertrouwt,
nu wordt mijn ziel ten lichten dag gedreven
daar ze uw gelaat door schijn van brood aanschouwt.
Hoe komt uw menschheid ons zoo na getreden
met uwer Godheid eindelooze pracht,
't is of me in beide omwaasde heerlijkheden

een hemel uit de Hostie tegenlacht.
Heel de aarde, en al wat boven leeft of onder,
is zoo van liefde en majesteit vervuld,
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dat 'lijk een bleeke bloem verkwijnt wie zonder
uw liefde staat in 't smartenkleed gehuld.
Eén liefdegloed, die door de diepe tijden
nooit brandensmoe, zijn warme weelde spreidt,
de ziele wil in 't loutrend licht verblijden,
zoo ze innig-vroom neigt naar uw majesteit.
Ik wou mijn ziel, in liefdegloed verzonken,
voor uwe al-liefde een laaiende offerand,
en over de aarde onsterfelijke vonken
van een groot vuur dat tot uw glorie brandt.

2

Nu heeft mijne aandacht voor de dichte poort
van ons droef ziele -huis door 't stille duister
een vroom aanruischend liederengefluister,
een zalig- stemmend vreêgezang gehoord.
0 laat mijn ziel, de star-wreede aarde ontvlucht,
neerliggen op het strand van uwe al-goedheid,
Gij, God, keert al het ziltig-wrange in zoetheid,
en 't wakker leed stilt wel uw troostgenucht.
Ik zie ten spiegel van uw klaar gelaat
waarover vlakke liefdestralen zinken,
dat hoop en moed nog door ons blikken blinken,
en weer een lach op onze lippen staat.
En wijl 'k veradem na verzonken smart
voel 'k over mij als gouden sterrenregen,
dat is uw troostend woord, uw zoete zegen,
ontrezen aan uw al-goed godlijk Hart.

3
Uw wil geschiede, o God, uw wil is heilig!
Of 't kluitig pad met Weemoed hangt omgrauwd,

253

DE EENIGE TROOST

of leidt naar klare kimmen, hij gaat veilig
en lacht, die willig U naar de oogen schouwt.
Gij wenkt den dag, de gouden zonnestaven
slaan lied en leven wakker in het dal,
Gij spreekt één woord, al de elementen draven
in uw gareel, o menner van 't heelal.
'k Zie op den tijdstroom vele levens dagen,
droef, ballastzwaar, of licht als ooit een dag,
vastloopen op een klip en lekgeslagen,
of meren onder blijde zegevlag.
Mysterie-diepte omdonkert vieler leven,
en 't vorschend oog, dat opstaart star en stil,
is 't spoor kwijt, ziet het boven ál niet zweven
het hooge licht van uwen heilgen wil.
Elk doet uw wil en zal uw glorie prijzen,
elk leven is een stem ten koor bereid
waaruit een hymne om uwen naam zal rijzen,
één harmonie die duurt door de eeuwigheid.
0 laat mijn ziel steeds naar uw wil zich wenden,
of Gij der vreugde luttel overschot
me deelt, of 't schrijnend leed me toe zult zenden,
Uw wil geschiede, uw wil.., mijn goede God.
Joz.
Westerloo.

DE VOGHT.

ZUIDER-KRUIS

(i)

(Fragment)
DE

WOESTIJN

MAMADIOLA'S ROOF : MOHAMAN KouATI

Over de woestijn varen zuchten, uit schijnige kimmen
naar bleekende grenslooze verten, over 't zingende zand,
dat meesleept, ballast der winden, en kabbelt of koperig
ruischt door schraal -dorre gewassen, 't laatste voeder der
kameelen, tam, gedwee en taai....
De morgen gloort op, lauwe suizingen ademen over
't ledige vlak;
lauwe suizingen die aänr uischen , opwinden en
droomwekkend aanzwellen tot nader-gonzende zangerigheid van verre reizigers-koor en karavaan-psalm. —
... De wind stilt en de zang zwijgt ;... een pause
lang...
Weer zuchten klanken, aangedreven, aangedregen,
zacht en zoet, golvend en plechtig als monniken -preveling
en modulatie van zangen uit echo -verre klooster-gaanderijen bedolven in de zanden, .. .
Mat, toonloos wordt de lucht, als de zuchting rust...
Was 't weenende weemoed door 't begoochelende
ruim ?
Lommerstippend op de klaarte der blauwende-horizonten, schemerig beweegt de kimlijn der zand- golven...
Was 't lucht op licht-spiegeling, schaduw- damping of
een voortrennend prooidier, schuwend de stijgende dagklaarten ?...
Nog onbeweeglijk effen lijnt de gele dageraadstriep...
Zeeblauw deint een oogenbiik de barende woestijn
(i) verschijnt eerlang.
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met goudig-beschenen zandribbelingen en in 't holle der
kabbeling, achter de gulden baring waarop horizontaal het
geel-roode oostlicht schijnt, in de zand-kollen en duinvalleien is 't lommer purper, blauw met goud-poedering,
scharlaken; dan sneiwisselend langs vaal-goud, ros-goud,
koper-goud, bleek-goud, blond, zilverig...
Tot de groote gele zonne boogt over de kim.
Daar schielijk, daagt, fantastisch kool-zwart in trilklare wijdte: de schare der zingende reizigers op hunne
hooge kameelen, - die 's nachts door, onder 't fel-blauw
licht der woestijn-mane, sterk lommerend hun schimmen
op 't zilver zand, - voorttogen en doolden over de koelere
vlakten, - te blakend gloeiend bij dag.
Hoort de fluister -wiegende naderende zang-galm:
Over

't zand der woestijn is dauw gezegen,

Elke droppel heeft het zand geslorpt,
Elke zucht heeft het zand gehoord,
Elk spoor heeft het zand bewaard;
zwijgend droomt de zanding
als iemand die alles weet.
ik heb het spoor vernomen
van vluchtend prooidier,
ik zal het spoor niet volgen
naar de rotskuilen der bergen,
want bloed heeft het zand gedronken
en lang zal bleeken op 't gouden zand
een naakt gebeente.
ik heb het spoor gevonden
van dravende kameelen;
het spoor weet ik, en betrouwend
zal het volgen naar d'oase;
want de kameel weet verre en zeker.

Ze naderen snel, reikend, voor dag -rust naar de groene

gast -vrije oase, waar bronwater welt en sprinkelt en frischte
groeit.
Aan den ruischenden zoom der palm-oase hielden de
reizigers in, ontstegen hunne last-dieren, opgewekt door
naaste water-geur.
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Ze knoopten de soepele leder-toomen rond de knotsige

reis -stokken, in 't dauw-vochtige kruim-zand geplant,
en knielden voor 't morgen -gebed.
Een der rauw-bruin- pelzige kameelen bleef wachten,
niet ontlast; de lading zou kostbaar zijn, want een sluier
van hel -blauwe zijde omvoolde 't gehalt, een vage menschengedaante, soms bewegend, ademend-heffend de glinsterende
zijde-golving waarover de lage zon goud -dradig streelde.
Ze knielden in 't molle zand, hieven hunne breede tulbanden van 't hoog-bloot geschoren gebronsd voorhoofd,
strekten de armen op, met breeden zwaai der witte mantels,
waardoor de versche oase-zucht 't pezig- magere donkere
lichaam omkoelde.
Ze baden, zoenden de aarde, wendden ten hemel de
flits-zwarte diamant-oogen, glanzend van ros zonne-licht.
Stonden op, slanke gestalten, beenderig uitknokend
dóór hard-bruine korstige huid; knielden weer, buigend
zeer diep de lange armen, mompelden half luid en stiller,
eenstemmig dalende en stijgende litanie, hun vurige
morgen -beé,
onverstrooid, beschenen door 't guldend eerste zonnelicht,

dat boven hen de hemelen rijker-blauwde, de palmen
rijker groende, groen -fluweelig, met vale goud -tinting,
d'hevigen dag inhuldigend door klare sferen over de
grauwe woestijnen...
Rond de oase blaakte de heete woestijn-dag; de schroei wind had reeds de sporen der karavaan-dieren weggevaagd
uit 't warm -droge zand.
In 't groen- dichte rond de bron-kuil, diep- frisch, bereidden de reizigers hun maal en de ontlaste kameelen
weidden en graasden vrij 't mosgras rond de schubbig
-schorigepalm
stammen.
Onder een schuttings -dak, dooreen gevlochten met
takken en palm-bladeren, op wollen dekens sliep de koningsdochter Mamadiola, de kostbare last onder den zijden
sluier, voor welks voorspoedig heimvoeren 't hun aller
leven zou gelden bij den koning ;
Een fiere neger-maagd, geboren in de zout-moerassige
Ooster-streke der schoone Foula-volkeren : --
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De kristal -streke der opgedroogde zoute land-zeëen,
korstig van glazen zout-lagen, met kalkgebleekte geraamten : als ijsvlakten, landen ver, waarover lichtspel en
weerkaatsing in de verglaasde holten, dóór en over de
weêrschijnende zout-kristalen, straalbrekend, vreemde ver schijnselen schiep; verleidende, misleidende schouwspelen, wouden, gebergten, blonde zee-strang, schaäuwige
rivier-valleien ; en weêr paleizen, moskeëen en minaretten:
-- wanhopig schoone hevelingen en spiegelingen wegvliedend voor reizigers-spoed dáárheen...
De donkre maagd gebood, zacht-onweerstaanbaar, aan
die spierige Arabieren, haar tot den doode getrouw om
wille des konings.
Lieftallig, teêr-ambervleeschig, bevallig, sliep de bruid
op 't vlokzijdig mosdonze, gerold in wollen-dekens, wijl de
mannen rijst zoden tusschen de oven-steenen, kalkwit gebrand, dienende voor de opvolgende reizigers die schuil
zochten bin de oase.
Ze beidden geduldig de komst der afgezanten uit
Tomboutou, in deze eerste oase, — verloren gegroeid uit
't peillooze zandvlak, waar samentreffing overlang voorafbepaald werd, tijdens de lange ordenings-onderhouden
tusschen koning Alfa en de zendelingen vóór de afreize.
Twee dagen brandden, twee nachten tril-stérden
boven d'oase : klein -lage, frisch-dichte groen-scholing van
palmen en heesters, lijk saamgevlucht, voor onderling
koelings-behoud onder de dood-schroeiende hemelbogen.
Dan, in woesten rit- door 't spattende zand, saam-aanrennend met de schuivende morgen-kleerte, stoven een
vijftal schuimende blanke Araabsche hengsten, wild aan
lommer-klimmend boven de ros--gespordnvthi,
lichtende kim-lijn naar de donkere oase, en vóór zonopkomst nog, leidden de ruiters hunne spierige dampende
paarden, trappelend, onder de half-duistre palmen naar 't
midden-bronprieel, naar hunne gezellen, lange reeds opgesprongen en vaardig, subtiel gewarig van den doffen hoeflag over de verre zanden.
Ze groetten en hér-groetten de schoone koningsdochter, wenschten elkaar geluk om de voorspoedige reize.
Rond doornenden rijst-ketel gehurkt, keuvelden de
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reizigers, deelden 's konings bevel mee dat de nieuwaangekomenen, op de Faktorijen hun voorraad ingekocht hebbende aan perols, witte, blauwe Guinee-stoffen,
reuk, garen, nagelkruid, neteldoek voor muskietschermen,
roode zijde, — nu heentogen als handelaars naar afgelegen
oosterlanden waar alle lading kostbaar werd, dat ze op de
kameelen zouden overstijgen tot verdere woestijnreize, en
de snelle konings-paarden overlaten aan de heimkeerenden.
Dat 't oorlog was met de blanken, maar dat de strijd
zou hard zijn voor dezen na 't regenseizoen.
« Mou Saïdou, ik groet u broeder ».
--- « Ik groet u, Siddi, mijn gezel ».
't wordt dus oorlog, mijn lieve Siddi, wie weet zien
wij elkaar nog weer; Allah is groot, hij alleen gebiedt;
keer weer naar de bei gen, zoo snel uw paarden draven
kunnen. »
En dien scheidings-d,ag rusten en sliepen ze naast
elkaar, in den bedwelmenden geur-adem, opgezogen uit
polsenden oase -boezem, do6rhéen't waaierig palmgeblaarte,
naar de geweldige boven-warmte.
Of speelden op hunne kleine violen, kalbassen overspannen met slange-huid en peerds- haar-snaren, en zongen
de melodieën uit den lande, de legende- zangen van vergane
grootschheid en weelde in 't Foula-koningdom onder 0thman, El Hadj Omar, van de woestijn tot aan 't gebergt,
d®br de heele lumineuze vallei van den Mayo en zijne
bron-streken.
Een eentonig lied, lang en breed, beduidend de trage
volkeren-ontwikkeling, koortsig vurig schilderend de zege
oorlogen; - mat- droevig toonlaag verhalend de-viernd
neerslachtige terug-tochten en wondingen in 't bloeiende
rijkdom.
En hoop in glorie-volle toekomst en nieuwe veroverings-tochten onder Alfa-Maya.
Zieltogende melodie, met begeleidende ruisching der
zangerige palmen.
De gezellen luisterden naar 't gezongen verhaal van
Saïdou,
en voelden in hun harte weder-zwellen, hoop en
vrees, met droef en blije der psalmende woording.
----
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's Avonds splitsten de benden; de kamelen oost
waarts, naar de woestijn, de paarden westwaarts naar het
gebergte, op versnellenden draf.
Ze scheidden en niet één blikte weer naar de oase of
naar zijn aftrekkende makkers, want hun negerhart was
taai, stoïek: hun vaderland was 't gansche avond-gulden
Afrika, hun drift was strijden, kampen voor hun vereerden
koning, voor hun geliefden godsdienst; 't onweêrstaanbare
noodlot leidde hen, de tijd hoorde hen toe.
Over 't rozig, blauwig zand wit-wapperden de blanke
mantels snel weg ; de Wester-kimmen vóór hen waren
een smelting van goud en purper; sterkblauw dáórpeilde 't
zenith des avonds.
Eenzaam voort wrocht-voedde zich uit de schorre
zanden de nietig-nederige oase, smaragden palm-tuiltje in
de scharlaken woestijnruimte.
Op dansenden galop brieschten de hengsten steviggemakkelijk de spierige fijne beenen aanstrengend in 't
vaste zand.
In vierhoek reden de ridders en midden hen voerde de
stoute neger-dochter, zwierig -los te paard, of z' een koene
telg ware der wilde woestijn-ontsproten Amazonen, die
weleer Mooren, Numidiers en Ethiopiërs verdeigden, en
stichtten 't fiere Chersonesa aan de Middellandsche zee,
zoo de dichten der geleerden verhalen, die bewaard zijn in
Tomboutou.
Ze renden voort; de koraal-roode horizonten verdonkerden, de gulden tinten vervaalden over de zandgolfjes; paarsch-violet, dan grauw overvaagde de kim;
duister- diepblauw werden de hemelen.
Voort, altijd voort, wijl 't zijden maanlicht met blauwzilver straling zich omgordde, omgloorde; en tijdens haar
traag-langen, maan-eenzamen boog-tocht over de bleeke
woestenij, den ganschen nacht, dreef geen wolkje, geen
zucht, geen neveling door 't ivoren -licht, uit 't melkwitte
zenith op de spook-blanke burnou's der ruiters, galop
eigen wisselig grillige schaduw op 't onein--perndov
dige zandviak, waarover d' eentonige reiszang dwaalde
echo-loos uitzuchtend naar onbegrensde verten
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Als een fakkel vaal en hoog
zal morgengloed dagen
over d' oase
De narcis op smaragden stengel
ontluikt en spiegelt in de bron,
gouden wenkbrauw omwimpert
haar brozig zilver-oog.
Wit-donzen veertjes schudt
d' ontwakende pelikaan
met dauwperels af.
De spelende wind omtroetelt
de vachten meê
naar blauwe zee.

En 't daagde wanneer zij, vertragend bij 't klimmen,
de eerste zandige heuvelingen bereikten, opreizend naar de
berg-hooge woestijn-rotsen, scheidsmuur der woestijn van
Zuid naar Noord in de steppen ten Zuiden der Nigerbocht.
De bergen, reeds ompurperd door 't stijgende Oostlicht,
bultten als lage violet-wolken met rood-beschenen toppen,
over de heffende zand-slepingen vér over 't rotsige vóórgebergt aangezwiept door de machtige woestijn-winden.
Zoolange de paarden vasten stap op zand-grond behielden, stegen de reizigers, twee vóór, twee achter de
negermaagd, die strak bij toom, haar hengst bedwong
stug, vluchtens-gezind, weg van 't drijfzand waarin hij,
klimmend, te diep groefde met de kappende hoeven.
Tijd-stille, onwrikbare ophooping van rotsblokken,
erstklompen, bruin met turf- zwarte beregende groeven en
asch-grauwe koppen, staat de bergwand — geschroeide
woestijn-paal, waarlangs de Simoen-winden naar't Noorden
vagen en slijten, de rots schurend en vergruizend, okerrauw afpuimend door 't geweld der raspende zandvlagen ;
duizelig steile wallen, reuzeburcht, woestijn-vesting tegen
de storm-beuking der opstuivende zandmassa's, daverend
druischend, als baarslag en branding, den rots- hinderpaal
tegen-op, glad- wrijvend, afschavend den eeltigen rotsmuur.
Krommingen, 'bochten, sleuven in de steile massa
leidden hier en daar naar 't binnengebergt, langs nauw-
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klimmende paden, gesleten door stort-regens en steenla
heet-gebarst in 't koude rots-merg.
-wienof
Sedert eeuwen, sedert de oer-tijden, wanneer, vrij en
ver, de wijd-blinkende Niger-stroom, de Neger-Nijl, de
vlakte onderspoelde, noordwaarts, oostwaarts naar dien
anderen Nijl der bleeke rassen; zegevierend nog over de

heimelijke zand-aanstuivingen, stadig opgetogen en voortgestormd met de schroei -winden,
toen de eiland-rotsen, vreemd -fiere schansing, in den
tragen stroom vast-peilden; later schuilplaats der zachtaardige Sérakolé -bevolking
tegen de opvolgende ruktochten der Mahomedaansche
veroveraars uit Noord en Oost,
dan eilanden ook, hoog-omsloten, onbereikbaar, midden de voorbij-ijlende volkeren-stroomen, voorbijspoedend
die armoedige zandstreke, die onbewoond scheen rondweg
de eenzame rots-massa.
bergplaats overtijds der slaven-, ivoor- en goud-kara.
vanen naar Marokko, 't land der wreede nooit-verzadigde
meesters.
en nog heden rust-plaats na prooi-vangen en karavaanplundering der benden Touaregs, raven, gieren, hyena's
der woestijn.
Daar midden in 't koele gebergte, bronde uit de zanddiepten een groene water-kom, waarin de bleek-bruine,
grenaat-paarsche rotsing fioersch guld -groen moorde.
En donzig trad, barvoets badend de jeugdig -lachende
konings -dochter omzichtig verder en dieper zinkend in 't
weeke turf-zwarte leb van den bron-bodem, verbrokkelde
gemalen tufsteen, rots-rafeling, erts-pulvering, en zand-stof,
saam met de afrellende regenvlieten vergaârd op de. diepe
bron-bedding.
`t Was hier een levendige, koorljke cirkel-vallei met
steil -omkreitsende wand -beschutting tegen heet-stuivende
winden; en weelderige wortelvijgeboomen spiegelden laag
en groen over 't water, waarover hoog de eeuwig klare
woestijn-hemel scheen, blikker-zilverig van licht, heele
eenzame dagen, sterrig schaduwloos heele stille nachten.
Saïdou was sedert den morgen te paard en weg-gereden
door de zandige streken der schrale steppen zoekend de
i6
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dolende olijf-bleeke Touareg- krijgers, dolend als prooidieren, verdoken door de duinende zand-golvingen, loerend
en hunkerend naar plundering en roof : maar Saïdou was
een gekende pelgrim, en voerde de Touareg-overste meé,
genoodigd tot samen-nutten des sorgho en vleesch -maal,
naar de berg-oase, waar de gezellen met Mamadiola en
de weidende paarden de lommerkozing genoten onder 't
oever-groen.
Boven op de rotsen woelig krakeelden de kleine apen,
wier zelfstandige republiek in 't woestijn-eenzame zich 't
rotsig domein had toegeeigend, daar vrij leefden en door 't
reizende neger-volk gespaard en geeerbiedigd werden.
Eerbied tuigde de Touareg-chef voor Saïdou, maraboe
uit den versten Westen, want in hunne gemeenzame betrek
voornamelijk tusschen beoefenaars en ambtenaars-kinge,
van de Mahomedaanschen godsdienst, beïnvloedden zich de
machtige rassen, Mandingo's, Foula's, Touareg's, welke
beurtelings hunne vóórheerschers verdelgend, of ' versla vend, dóór al die rijke nieuwe landen der wondergroeizame
vallei des Nigers, weg drongen naar de gebergten FoutaDiall.on, tot aan de Westerkust van 't groote Zout-water;
en hun invloed was des te gevreesder naarmate zij uit
verder wingewesten weerkwamen ter pelgrimsreize of gezant-reize langs de puinen van hun beurtelingsch beschavingswerk.
Overlang als Saïdou de pelgrims-tocht ondernam naar
Mecca, en den ontzag-wekkenden eere-titel verwierf ((El
Hadj », -- de pelgrim, — had hij kennis aangeknoopt met
de Touareg-volkeren rond Tomboutou.
En rekende op ijver en bijstand der Touareg-volkeren,
in den godsdienst-oorlog door Alfa-Maya beraamd en gepredigt, tot ver in de woestijnen, oorlog van Islam tegen deaandrijvende Kristen-drang der Atlantische kust, oorlog van
neger-beschaving tegen blanke overweldigers -beschaving.
Aldus redevoerde Saïdou tot den Touareg-aanleider,
omsluierd om vó®r- en onderhoofd, tegen zandstuiving,
spier- roerloos 't wezen en de vuur-oogen, met zwarte blikseming gewend naar de bergwand, hoog in de blinkende
lucht, droomerig in 't blinkende water.
«Uwe broeders in Allah worden met oorlog bedreigd
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in 't vérre Westen, en Alfa-Yaya, onze groote Foula -koning
heeft eene krachtige tegen-wering en terug -torsching ontworpen.
» Broeder Touareg, de koning vraagt uwe hulp en
meêstreven tegen den blanken vijand, uw vijand, die Afrika,
't heele Afrika der Negers zich versiaven wil; hij wil eene
samenheuling der machtigste neger-volkeren tot stand brengen, samenspannende oorlogsvoering bewerken, de neger
zal meester en koning worden in zijn land.
» Broeder Touareg, 't zijn schoone landen die voeren
langs de valleien van den Kouarra -stroom naar de streke der
bronnen in de bergen, naar de kusten van 't groote Zoutwater, waar de rijkdommen der blanken zijn gestapeld.
» Uwe hoofdstad wordt weer 't weeldrige wijdbefaamde
Tomboutou, waaruit de bleeke Kristenen u als siachtdie
als bloed-dorstig woestijnwild verdreven-renvjagd,
hebben; en de handel, goud en ivoor en slaven-handel
wordt weer u toiplichtig; 't beste, 't rijkste uit Niger en
Soedan hoort u toe;
» Gij zult de woestijn oproeren, van oase tot oase een
verzamelings-teeken kondigen; de buit dien gij aan de kust
bemachtigen zult is overvloedig;
» Gij zult Allah behagen, en ik ben Allah's zendeling,
en Alfa-Yaya, de groote koning, is Allah's uitverkorene uit
de heilige bronrots van 't groote Kouarra-water, dat u en
uwe dieren laaft, dat de woestijn perkt met forschen stroom
der watermassa's uit de hoogte geregend;
» Gij zult den heiligen oorlog prediken tegen al wat
blank en vreemd is, en onmeedoogend voor den Inlander.
» Vele volkeren zullen saam-drommen en de blanken
verdrijven met die zelfde wapenen, waardoor onze vaderen
sneuvelden en vernietigd werden want onze wapening is
even sterk, als der blanken wapen. en wij zijn talrijk, hongerig tegen achtelooze blanken.
Broeder Touareg, wat zegt ge? » « Mou Saïdou, mijn geest brandt en hijgt ten oorlog;
met de blanken wezen wij omzichtig; 7 ouareg -boden zullen
met u reizen naar Alfa-Yaya, de beraadslagingen bijwonen
en naar de woestijn weer -berichten.
Wij zullen ons weder-vervoegen Touaregs uit den
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Sahara, Touaregs der rivierstreke, Touaregs uit den Soedan,
een machtig heer; onze Zuider-broeders leenen ons hunne
vurige paarden; want regen valt nu in de bergstreken, de
rivier zweit, wordt een groot stuimig water dat de oevers
vér bevruchtigt en de wouden mest; de streke der groote
boornen waar geen zand meer zingt mijden wij, zij verkort
't leven der kameelen en der blanken. Allah is groot; een
aanzienlijk. Touareg-leger zal stormen ten heiligen oorlog.))
Saïdou ondernam alleen een verkennings -reize naar
Tomboutou, de bleeke stad der zanden, vóörpost van, beschavende Araabsche-Egyptiaansche vooruitdrang en trotschen kamp tegen de overweldigende zand-buien; Tomboutou, de beroemde handeistad, gekend door de Venitianen; de haven der zand-zeeën waarover de kameelen reizen,
beladen met rijkdom, stoffen, suiker, thee, koffie, tabak,
perelen, zijde, papier, uit Marokko en Algerië; de haven der
Niger-vallei waarover prauwen en schepen varen, beladen
met rijkdom uit Soedan en bergstreke, goud en sorgho,
ivoor en gom, struisvachten, was, wierook, en de wisseling,
kruising der rijkdommen, Noorder- tegen Zuiderweelde
gebeurde in 't vermaarde Tomboutou.
MOHAMAN KOUATI, de invloedrijke maraboe, had over
jaren de stad, de schoone stad Tomboutou aan 't Fransche
ontdekkings-legertj e overgeleverd, zijn raad minstens had
de inwoners tot de overgave doen besluiten om aan de
rantsoen-eischende Touareg-bendente ontsnappen; en zoo
't de maraboe's, na roemrijk nuttig leven verkiezen, had
zich in de woestijn afgezonderd, daar biddend en vastend
een heiligen dood tegemoet.
Kouati was nu oud; zijn levenskracht ontglipte; 't
voedend zog van zijn donker vuurvol bloed bleek-verteerde
in taaier aderen; jongste wijsheid en majesteit uitbloesemden om zijn grjsgekroond hoofd; zijne flauwe oog
holten blikten vragend de bezoekers aan en zagen niet
meer; de handen betastten aarzelend de geiaatstrekken der
pelgrims : leerlingen meest van vroeger als hij, eer- en
wetens-vol doceerde : grammatika, dichtkunst, taal-, sterreen volkerenkunde, heimzinnig negersch folklore, rechten,
-
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godgeleerdheid en wijsbegeerte in de eertijds -glorieuse
hoogeschooi der Sankoré- Moskee te Tomboutou.
Boven op de duiningen ringsom de woestijn-stad
bleekten klei-steen kapellen, - de verlaten graven der
heilige maraboe's, voorstanders en arbeiders van Mid
deleeuwsche en moderne Soedan-letterbloei, in 't uitstralende Tomboutou, waaruit de maraboe's hunne beleerde
opvoeding aanwierven en zich verspreidden naar wijd en
zijd de woestijn over, de bergen over, tot aan de kusten.
Langs en rond de graven, kalk-wit, rustten geraamten,
nog saamgeknookt, of door prooidieren uiteengetrokken
riffen, - nààr doodenveld, - slachtveld der volkeren die
beurtelings aandreven en wegdreven aandreven, verjaagd
uit ongastvrij stamland, dwalend en dolend over de heete
woestijnen, waar zelf vogelen verloren vliegen en versmachten, - wanneer na maanden schroeiing der winden, doorbijtend de barstende huid en scheurende lippen, dáár
schielijk, goocheling noch spiegeling, in loodwitte schemerverte de drie moskee-torens, de paimen -tuilen en waterblinking van 't blankoverstraalde Tomboutou rezen op
oneindige blauwe hernelen; weggedreven door nieuwe
razende voik-aantochten uitbiakende West, Noord of Oostruimten, ook wanhopelijk wars van zwerven over de heete
viakten, geestdriftig, krankzinnig blij aangetrokken naar 't
fantastisch stad-verschijnsel.
Belofte-oord, reddings -oase der dolaards en wrakwarenden over de zand-zeeën
De wit-blauwe gloor der dagpracht was in aftocht, naar
Wester- bloed ende agonie.
Over de woestijn - grensloos - over de grijze stede
Tomboutou, naar den hemel - peilloos - scheen 't eene
opwalming, eene ontneveling, eene luchttinting uit woestijnbodem van kleurdamp der roze avondscheemring.
De lucht zelve, de zanden, de stede werden rozig en
döórkleurden van stonde tot stonde heviger naar purper en
goud.
In de verte, sterk-donker op rood tegenlicht slingert
eene haastige karavane naar de roze stad, eene lange rei
kameelen schuiven in licht -wij dte over de zanden; hun
violet-lommer lengt horizontaal, kleur-saam met de zanden
...
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De luchttint is doorsmolten met blauw en rood en
rosgoud der westergloed.
Een ruiter nadert uit 't Oosten; zijn blanke hengst
spat vier uit de glanzende oogen; zij -roode glinsteringen
en streelingen uit de Westerschijn teekenen de spannende
spier-werking op de ruige dooraderde huid :
« Mohaman Kouati, Allah zij met u, Allah alleen is
groot, herkent ge mijne stem ? »
« Mou Saïdou, mijn leerling, sinds lang verwachtte ik
u. Allah zij gezegend, kom nader dat ik uw adem voel, en
uwe hand druk en op uw arm steune, — mijn lieve Saídou
ik ben oud, draag mij vó®r de hut: dat ik nog de avond
genieten mag; mijne dagen korten, Allah heeft u-koelt
gezonden, — wat nieuws brengt gij ? »
Saídou verhaalde zijne zending, zijn gelukkig wedervaren tot dan toe.
De oude stotterde
« Mou Saïdou, ik heb lang geleefd en gestreefd voor 't
goede, en de maraboe's die ik onderwees en onderrichtte,
ijver inboezemde voor Allah en Allah's geboden, hebben
zich verspreid naar vele landen; mijne leeringen waren
hun rijkdom, want de tijden zijn lang verloopen sinds wij,
priesters en geleerden, oppermachtig waren boven koningen en heerschers, die regeerden volgens onze wenken en
wijzingen; wij zijn nu arm en verlaten, 't is Allah's wil,
Allah is groot.
Maar wij hebben gearbeid voor 't goede, te goeder
trouw; onze arbeid is niet verloren gezaaid; nieuwe tijden
dagen, Mou Saïdou, nieuwe leeringen worden nu onder
nieuwe moskeëen ; zie, in top der oude hooge--wezni
school en Moskee, waarin gij jongeling, leerdet.
men heeft mij verhaald : 't zijn leeringen van liefde,
vergeving, kwijtschelding : — leeringen die den negers
zullen behagen en ze ontvankelijk vinden, want de negers
uit Mahomedaansche Soedan-streken zijn zachtmoedig en
goedaardig ;
de grootsche ontwikkeling hunner volkeren werd verwoest door onze eigen broeders in Allah, de wreede Mooren, Touaregs en Turken en de profeet Ihn-Abbas zegt :
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- Laat de Turken niet in vrede, wanneer zelf zij vriendschap toonen willen; daarom zullen de Neger-volkeren in Soedan den blanke
maraboe toejuichen als de langverwachte Madhi, de verlosser der zuchtende lijdende slaven, slachtoffers der wreede
liefdelooze Muzelrnannen; en de eisch der bloedweerwraak
zal niet meer gelden over de storn-doove woestijnen.
Mou Saïdou, gij hebt u verbonden met Touareg
benden, maar Touaregs zijn slaven -kweekers, slaven-han
delaars met 't verre Marokko, 't wreede Moor-land; en de
belofte eens Touaregs is als 't water dat valt over 't zand
nooit vindt men het weer.
Mou Saïdou, neem u in acht voor uws konings bruid.
Mou Saïdou, wees voorzichtig.
De tijd woedt dat de vader zijn zoon verwerpt, dat de
broeder zijn broeder verkoopt, dat een koning zijn naaste
konings-verwanten verraadt.
Allah is groot, Allah's geboden worden versmaad, wij
hebben de blanke overheersching, wij hebben ban-druk, 't
jukdragen verdiend.
Mou Saïdou, bekamp den blanke niet; uwe goede
koning Alfa-Yaya zou zwichten en bezwijken; en de leer
des blanken maraboe is heilig, de blanke is Allah's uitverkorene )).
Weer goifden de avondkleuren over de woestijn, langsop de bergen, oker-rozig, teêr-oranje teekening op klaarblauwe neven-luchten.
De ongestoorde apen vluchtten grommend wijl Saïdou,
't paard bij toom leidend, binnen 't gebergte drong; dit
rustige spel der apen, beneden de rotsen, was veront
rustend.
Hij bereikte de blauwe vijver tusschen de brons-groene
gewassen en gulden bergwanden, omschemerd met avondkleur; eenzaam en alleen stond hij, luisterde, zag rond over
't lazuur -starre water.
De drie jonge Foula's, Mamadiola, de paarden, weg
waren ze, verdwenen.
Saïdou riep niet, schreeuwde niet; waarom nutteloos
de echo, de sluimerende echo-geest wekken in zijn bergwoonsten.
-

-
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De sporen der weggereden paarden leidden van 't gebergte naar den Noord-Oosten, naar de onpeilbare woestijnstreke der cc van Allah verlaten » Touaregs.
De oude Mohaman had gezegd:
« De belofte der Touaregs, de slavenkweekers, is als 't
water dat valt over 't zand, nooit vindt men 't weer. »
Drie nachten, drie dagen te vergeefs wachtte Saïdou,
verdoken in 't gebergte.
En tijd verliep, de groote Mayo zou men bezwaarlijk
tegenopvaren kunnen, wijl de regenwateren reeds en dage
overvloediger naar de woestijn stroomden, en Alfa--lijks
Yaya wachtte.
« 't Stond geschreven ».
Alleen, ziel-alleen in den nacht, keerde Saïdou weer,
door de drassige Mossi- landen naar de bergen FoutaDiallon, waar hij de verijdeling van Alfa-Yaya's grootsche
ontwerpen en de nederlaag zijner Foula's bijwoonde.
EMIEL VAN DER STRAFTEN.

«QUAM SINGULARI CHRISTUS AMORE...))

De Koning komt! De Koning komt!
Werpt wijd de poorten open.
Bejaarden, speelt! Kanonnen, domt!
Steekt vlaggen uit en strooit geblomt.
De Koning komt! De Koning komt!
Hij treedt in weidsche staatsie aan,
lijk Hij alleen kan schittren.
De Cherubs buigen langs zijn baan.
De zon blijft stralend stille staan
in 's hemels puur azuren vaan.

Komt, kinders, knapen, meisjes, al.
Hij heeft u uitgenoodigd.
Zijn macht kiaroent. Zijn goedheidsschal
weerschatert langs den eerbiedswal,
en brengt de valsche vrees ten val.

Daar is Hij. 0, wat is Hij schoon,

wat is Hij mild en hartig!
Ge zijt de keurbende in zijn woon,
de diamanten van zijn kroon,
de bloemenkorven rond zijn troon.

Want gij wordt allen zoo bemind
door Hem, en zoo vertroeteld.
Zijn liefde is dwaas, zijn liefde is blind.
Ontvang ze, kind, geniet ze, kind,
wanneer ge u aan zijn disch bevindt.
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als in drang-gedrom, -En voelt ge u,
vernietigd en verloren
voor Hem, die op den Thabor glom,
uw hartjes stil, uw mondjes stom,
roept in uw ziel : Mijn Koning, kom !

CONSTANT EECKELSQ
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KOORWERKEN

EN

ORKESTMUZIEK

(SEPTEMBER -FEBRUARI)

De concertbeweging! Een bedrijf van feestelijkheden,
waarvan de toondichters de gevierden, de toehoorders de
vierenden zijn, en van wier welgelukken de uitvoerenden
de groote zorg dragen.
Wat hij die feestelijkheden overheerscht? Het meest
afwisselende, hier een vernieuwden smaak huldigend, daar
steunend op tijdtrotseerende overleveringen. Die afwisseling zelve is een uitstraling van den modernen tijdgeest,
waarin nagenoeg alle wezenlijke kunststroomingen iets van
hun glans achterlieten, en die thans rijker dan ooit in
concertzalen van allerlei afmetingen praalt met de verscheidenheid der vergaarde schatten uit vroegere perioden, of
pronkt met de soms spoedig vertuischte inkomsten van het
huidig oogenblik.
Een half-jaarlijksch overzicht van zulk een concertbeweging geve een vluchtigen afdruk van een stukje twintig
eeuwsche stadsactualiteit. Moge hieruit bij vergelijking met
buitenlandsche steden blijken dat er te Antwerpen, de
hoofdstad van het Vlaamsche cultuurleven, nog veel plaats
aan muziek in te ruimen valt, zoo kan ten andere met een
terugblik op een tiental jaren herwaarts niet voorbijgezien
worden dat sindsdien een tijd van opbeurende bedrijvigheid
ingetreden is . Men denke slechts aan de stichting van de
Maatschappij der concerten van gewijde muziek (1902), van
het Peter Benoitfonds (1902), van de Maatschappij der
nieuwe concerten (1903).
Naast de drie vermelde kunstondernemingen leverden
dit jaar twee nieuwe vereenigingen hunne eerste proeven,
ni. de Maatschappij der classieke concerten en die der
-
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symphonische volksconcer[en, waarvan de laatste een hernieuwing is der gunstig gekende, maar thans ontbonden « Or
kestvereeniging ». Hierbij beperken zich het aantal groote
kringen te Antwerpen deelnemend aan de concertbeweging;
dat tevens de koninklijke maatschappijen van Dierkunde
en Harmonie, een merkeljke uitbreiding aan hunne muziekavonden bijbrachten, valt buiten het bestek dezer bespreking, die alleenlijk het oog heeft op loutere, wezenlijke
kunstinstellingen.
PETER BENOITFONDS
Op de meest onhewimpelde wijze huldigt het Peter
Benoitfonds het beginsel van Vlaamsche nationale toonkunst. Uitsluitelijk gesticht ter eere van den meester, in
wiens gewrochten de rijke, roemdronken ziel van zijn ras
in grootsche klankbeelden als uitgestald ligt, heeft het
Benoitfonds voor de Vlaamsche zaak in 't algemeen, en
voor de Vlaamsche toonkunst in 't bijzonder, een heilzaam
werk verricht.
De belangstelling van toongevende kringen laat zich
echter wachten. Geringschatting voor het werk van Benoit,
- geringschatting voor de Benoit -uitvoerenden? Zal de
heer Mortelmans hierop het antwoord geven, die, bjdragend tot de kennis van Benoit's personaliteit (Nieuwe Gids,
Herdenkingsnummer), in een schrillen uitval het punt
aanraakt der uitvoeringen van 's meesters nagelaten ge.
wrochten. Dat Mortelmans de Vlamingen aanziet voor
een snuggere menigte, dat hij discipelen van den meester
gelijk stelt met toegejuichte boosdoeners, enz. kunnen persoonlijke ervaringen zijn van den gekrenkten of juister, kren
echter treft zulks, waar-kendschriftl;oagenm
dergelijke uitlatingen onze noorderburen in den waan
moeten brengen of geen enkele ernstige kunstondernerning
zich eerbiediglijk Bennit's nagedachtenis aandraagt en
waar dezer bewoording de algemeenheid der Vlaamsche
Benoit-dirigenten doet doorgaan voor «onbedreven, baatzuchtig, misdadig a, en het ergst van al.... ((toegejuicht))
Of nu door Mortelmans het ((Peter Benoitfonds» meer
of minder dan eenig andere vereeniging bedoeld wordt, is
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bij de lezing der bijdrage niet op te maken. Intusschen
weze de lezer verzekerd dat noch het goed toegeruste
Benoitfonds, noch zijnen rechtzinnigen stichter, Edward
Keurvels, een verdenking kan raken, - getuigenis, waarmede wij gaarne de bespreking van het laatste jaarfeest
inleiden.
Dit jaarfeest gaf als hoofdwerk de gekende Rubens
cantate, een gelegenheidswerk, doch zulk een, waarbij de
wil van den toondichter de begeestering torens hoog opzweept, tot ze wordt een klankwiekend visioen van koninklijke feestelijkheid, waarin een gansche stad, geheel een
volk opgaat. Het zuiver muzikaal karakter is dat van
een volkswerk; doch meer dan dit karakter treft het stoute
der bezieling, die evenmin hier als in 's meesters andere
werken teerde op ontleende vormen. De Rubenscantctte is
dan ook in den meest volkomen zin van het woord een
schepping, en als dusdanig is haar kunstwaarde van alge
-menbtkis.
Ware Benoit niet die schepper geweest, zoo hadde de
Rubenscctntate het lot gedeeld van zoovele andere gelegenheidswerken die, nadat zij het leege van een of ander
feesteljkheid met officieel-erkende, maar in den grond
hoogst-tyrannieke muziek gevuld hebben, weldra zoek-

raken. Men heeft slechts het gedienstige gedicht van Julius
de Geyter te lezen, om te weten hoe nauw het gelegenheidsonderwerp in gansch zijn geographische uitgestrektheid en in al zijn ethnographische bijzonderheden den dichter aan 't harte lag. Wat in het gedicht niet van den grond
wil, wordt echter opgenomen door de zingende macht van

den toonschepper; de gelegenheidswoorden zijn nog enkel
het motief, - het werk van Benoit is de wezenlijke, de
welkome daad.
Dat het persoonlijke van Benoit's techniek gelijken
tred houdt met het persoonlijke van zijn kunstenaarsschap,
ligt voor de hand; mist deze datgene, wat een toondichter
modern doet noemen, Benoit's techniek is niettemin nieuw.
Zonder angstvalligheid of aanstellerij, steeds op de meest
onverholen wijze samengaande met de uitdrukking, is zij
de onmiddellijke vertolkster van een vrije bezieling: eenvoudig en echt, sterk en grootsch!
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Zoo geeft de Rube n scantate in populairen vorm mede
van 't beste dat de meester ons te schenken had. Misschien
komt wel eens een tijd, dat een jaarlijksche uitvoering der
Rubenscantate een Antwerpsche traditie worde, - een wensch,
die waard is verwezenlijkt te worden. Want waar, och, elk
zoogenaamd kunstwaardeerend publiek zich het ontegensprekelijk recht toeeigent Benoit's werk, - een bevrijdingswerk - al of niet te huldigen, moeten verstokt diegenen
zijn, die de grootschheid van indruk zouden loochenen,
welke uitgaat van een Rubenscantate, uitgevoerd in haar niet
af te scheiden decorum, - haar nog ongeschonden klankveld: de Antwerpsche Groenplaats. Men trachte zich iets
volledigers te bedenken als uiting van een feestend volk,
fier op zijn roem, gelukkig om het duurzame geschenk van
een zijner grootste zonen!
't Ligt intusschen geheel in het bestek van het Benoitfonds in de concertzaal de Rubenscantate ten gehoore te
brengen. Op 't laatste program kwam zij voor het eerst
voor. Onder de begeesterende leiding van 's meesters
onwrikbaarsten discipel, Edward Keurvels, ging bij de uitvoering, zoowel van de ontzaggelijke koorschaar als van
het sterk bezet orkest een gloed uit, die oversloeg in het
gemoed van den toehoorder en daar een innige bewondering voor Benoit's kunst deed ontviammen.
Als aanvangsnummer was een jongelingswerk van den
toondichter gekozen: Lofzang aan den vsede, een krachtige
belofte van een levensgezond kunstenaar, met reeds een
doorbreken van dien breedgeschouderden cantate- en oratorio-stiji eigen aan den gerijpten meester.
Belangrijker nochtans dan deze cantate was de uitvoering der concerto voor fluit, - een compositie, die in 't
werk van den vlaamschen toondichter naast de klavier
concerto en naast de vertelsels en balladen te plaatsen is.
Benoit is hier een volgeling van het instrumentaal-verha
lende, het kinderlijk-dweepende, rijk-fantastische romantisme van geniale voorgangers als Berlioz, Weber, Chopin.
Een volgeling, maar niet minder een meester! Want
rekening houdende met die verwantschap, is de schoonheidswaarde van een poeziegeurend gewrocht als de con
certo voor fluit van afzonderlijke beteekenis in het alge-
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meen concertrepertorium; eens te meer straalt uit dit
louter-instrumentale gedicht de grootheid van des meesters
kunstenaarschap.
Een kunstavond zooals het Benoitfonds met het laatste
jaarfeest zijnen leden aanbood, pleit voor den ernst der
onderneming, en strekt tot eer aan haren stichter en leider,
den heer Edward Keurvels.
MAATSCHAPPIJ DER NIEUWE CONCERTEN
Een geheel andere plaats wordt ingenomen door de
Maatschappij der Nieuwe Concerten. Deze vereeniging,
die geen kosten spaart om hare uitvoeringen zooveel luister
mogelijk bij te zetten, beschikt over een orkest, samengesteld uit de beste Antwerpsche elementen. Op grootschen
voet ingericht is haar doel vooral een geest van uiterlijke
kunstverfijning ingang te doen vinden, waarom zij zoekt
uit te blinken door het verzorgde der uitvoeringen. Voor
de leiding der groote concerten, richt zij zich tot de meest
befaamde dirigenten van het buitenland of laat zij de zorg
ervan over aan den heer Mortelmans. Hierbij voegende dat
zij de beroemdheden van den dag, - virtuosen en zangers
- optreden doet, is zeggen dat deze uitvoeringen hun
bijval zoowel te danken hebben aan de wakende belangstelling van eenigen, als aan de opgewekte nieuwsgierigheid
van eenieder. Het publiek dezer concerten is dan ook
hoofdzakelijk een galapubliek, dat zich door niets onder
scheidt van ander grootsteedsch galapubliek, en onver
schrokken alle uiting van schijnbare en wezenlijke kunst
te gemoet ziet.
Drie groote muziekavonden werden reeds gedurende
dit concertjaar door deze vereeniging ingericht. De eerste,
onder leiding van Lodewijk Mortelmans, met de mede
werking van Felix Litvinne, Ernest van Dijck, Taeymans
en een klein dameskoor, gaf als bijzondere aantrekkelijkheid de uitvoering van bijna geheel het tweede bedrijf uit
Richard Wagner's Paisfal, - een mystisch drama, dat
ontstaat door de strengeling van symbolen om het geheiligd aandenken van den gekruisigden Verlosser. Dit
bedrijf bevat het tooneel van Klingsor's tooverslot, waar
-

-
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Kundry, de verworpelinge, den reinen jongeling tot de
gevreesde zonde wil brengen, en waar deze in den vloekbaren kus, die op zijn lippen brandt, tot het besef zijner
verhevene zending komt. Wat, uitgebeeld in den mond
van kunstvertolkenden als Mevrouw Litvinne en den
heer van Dijck zulk een tooneel wordt, behoort tot het
volledigste dat te hoo-ren is. Beider zangkunst dient het
reeële van alle schoonheid, niet gelegen in uiterlijke effectmakerij, maar in den juisten klank van elk toonaccent op
ieder woord. Het klein-koor der beuzelende bloemenmaagden was een welgelukte verzameling van allerliefste stemmen, ook de heer Taeymans zoowel als het orkest en
zijn leider brachten het hunne bij tot het welgelukken
van dezen kunstavond.
De belangrijke werken op het tweede concert onder de
leiding van den keulschen kapelmeester Otto Lohse, waren
Schubert's symphonie in C groot, en Beethoven's vijfde
klavier concerto.
Schubert schreef deze symphonie in zijn stervensjaar,
op 3 i-jarigen ouderdom. Wat speling van leven met hem
verloren ging! Wat onbezorgde poëzie de dood op dien
mond afsloot ! Leven en poëzie, vereend in de nieuwe
weelde die de Sturm und Drangperiode om beide tooverde,
en klankgeworden in liederen en andere werken van
den jongen toonschepper, niet het minst in het verrukkelijke
orkestgewrocht, de symphonie in C groot.
Na deze Schubert-symphonie Beethoven's vijfde klavierconcerto (Es groot) ! Na de verlustiging van ongebonden
jeugd, het omprarígende van levensuitslaánde kracht. Bij
Schubert een dolen door wouden, een dwalen over landschappen, een zingen en schertsen, — in Beethoven's
gewrocht de oneindigheid van een klankwereld, wier vlam. ademende lucht hoofd en hart van den toehoorder ver
komt.
-zeng
De leider Otto Lohse verwaarloost desnoods het technische, om in esthetisch opzicht dat te verkrijgen wat een
volkomenwaardigen van een louter behendigen orkest
onderscheidt.
-mestr
Het laatste concert was toevertrouwd aan Felix
von Weingartner. Als dirigent is genoemde kunstenaar
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uiterst knap, -- een goochelaar, wiens vernuftige, schitterende oppervlakkigheid echter de plaats niet kan innemen
van een soms onbehendige, maar echte vertolking; zijn
compositiën, meest nog het symphonische gedicht « King
Lear », kleeden een popje van alledaagschheid, dat vruchteloos de bekentenis harer schamele naaktheid verzwijgen wil
achter opdringerig maakwerk. 't Publiek vond tamelijk veel
behagen in de getoonzette liederen, uitingetjes van 'n
soort modernisme, dat vooral bestaat in het bevredigen van
een lichtgetroffen smaak.

MAATSCHAPPIJ DER CLASSIEKE CONCERTEN
Een jonge onderneming, onder leiding van een jong,
begaafd musicus ! Men richtte een oproep tot een publiek,
,dat om wille der loutere schoonheid en wars van alle inmengend modegepronk, den hoogen zin van zuivere kunst
te waardeeren wist. En opgetreden werd met een program,
waarop drie symphoniën aangekondigd stonden, te weten:
éene der talrijke D- groot-symphoniën van Haydn, die in
G klein van Mozart en van Beethoven's « Pastorale »,

,een opstapeling die te laken is. Wat de leider, de heer
Lodewijk De Vocht, vermag, gaf hij op de gunstigste wijze
te hooren in Haydn's symphonie; zoowel door het uiterlijke
der phraseering als door het verrassende van bijgebrachte
accenten en het afwisselende van treffende nuanceering
werd de opgewekte aandacht gespannen gehouden; 't was
een vrije vertolking, zoo men wil, maar niettemin eene
waarvan bekoring uitging. Dat zijn leiding aan kracht
of liever aan ontwikkeling te kort schoot bij de moeilijker
te grijpen schoonheid van Mozart's symphonie en tot wille
dreigde over te slaan bij de ((Pastorale », neemt niet-keur
weg, dat De Vocht met dit eerste concert een algemeen
goeden dunk van zijn kunnen gaf.
Na een concert van de drie grootste symphonisten der
XVIIIe eeuw, gaf het tweede ons de namen van vier
meesters der romantische school, nl. Weber, Schubert,
Schumann en Mendelssohn : vier krachtige uitzichten op
de verten, waartegen zich de poëtische legenden, verhalen
en voorstellingen van dit tijdstip afteekenen. De twee laatst,
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genoemde meesters waren het best vertegenwoordigd en
uitgevoerd; Schumann met de dramatisch-goed-weergegeven « Genoveva- ouverture », benevens eenige liederen,
--- Mendelssohn met een zijner schoonste instrumentale
werken, de Schotsche symphonie, waarvan het Adagio
tot uitmuntende vertolking kwam. Over het algemeen
hinderde bij de leiding het onbesuisde der tegenstellingen:
klankverhoudingen als wegzinkend onder een minimum
van wezenlijkheid, gevolgd door het losbarstende van
uiterste forti's. Die tegenstellingen missen nooit « effect »,
maar slaan bij ongewenschte aanwending alras over tot
« affectatie », waaronder de muzikale inhoud te lijden heeft.
Naast die schaduwzijde der uitvoering bleef zonnigheid
genoeg over, om in De Vocht's optreden als orkestleider
een belovende, van natuur degelijk-aangelegde verschijning
te zien.
DE MAATSCHAPPIJ DER CONCERTEN
VAN GEWIJDE MUZIEK
Meer dan welkdanige inrichting ook, heeft deze instel
een eigene bestaansreden, in haar geheelheid aanslui--ling
tend met die andere vertakking der toonkunst, die in
tegenstelling met de dramatische, de contemplatieve te
noemen is.
Zij, die weten hoe als uiting van godsdienend
gevoel de zelfstandige ontwikkeling der toonkunst aan
kerkzang) en tot welk-ving(hompelyn
een stadium van volmaaktheid deze alras klimmen mocht
bij een Orlandus Lassus, een Palestrina, zullen hiernaast
het grootheidsbeeld zien oprijzen van het bij uitstek contemplatieve karakter, dat overheerscht in de algemeenheid
der vocale muziek en tot volle ontplooiing komt in de
Latijnsche kerkcompositiën der zoogenaamde contrapunListen. Een doorschemeren van de eigenschappen der
instrumentale muziek onder den invloed van den Renaissancegeest, samentreffend met het ontstaan der dramatische
tooneelmuziek in het gezegende Italië, kon niet beletten
dat die aanvankelijke vertakking der muziek hare voleinding
te gemoet ging in de cantaten en passie's van een Bach, in
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de oratorio's van een Händel. Thans, na die voleinding van
haar essentieel-beschouwend karakter in de uitgebreidheid
van het gewijde repertorium, en na de bekroning anderzijds
van haar bedrijvend karakter in de louter instrumentale
vormen en het muziekdrama, spreekt uit de krachtige
ontwikkeling der toonkunst die geest van algemeenheid,
waarvan de meesterwerken van alle kunstperioden de
reinste vertolkers zijn. Talrijk zijn de vereenigingen en
instellingen in ons land van dramatische uitingen, met hun
verscheidenheid van instrumentale- en tooneel-muziek;
uiterst gering zijn echter deze welke het op zich namen het
gewijde repertorium te doen kennen. De Maatschappij der
Concerten van gewijde muziek is zooveel als de eenige die
zich op dit standpunt stelde, en een afzonderlijke werking
ondernam, ten goede komend aan de muziekbelangstellenden van gansch het land.
Voor zoover de algemeene esthetische beteekenis dezer
instelling. Haar eerste concert van het jaar bestond uit de
eerste uitvoering in België van het dramatisch oratorio
Josua, van Händel. Bij voorkeur behandelt Händel in zijn
oratorio's onderwerpen uit het Oud-Testament, - onder
werpen, die zoowel door het heidhaftige der personnagiën,
de uitingen van krachtigen volkswil en van algemeene
gevoelçns, als door het picturale der omgeving, des toondichters neiging voor grootsch-aangelegen tooneelen volle
ruimte gaven. Zijn Händel's oratorio's als zuivere uitingen
van gewijde muziek aan te zien? Is hij niet vooral een
voltooier van dit soort oratorio, dat hand in hand ging met
de italiaansche dramatische muziek van dit tijdstip? In
werkelijkheid kon Händel, die in Duitschland, Italië en
Engeland aanvankelijk optrad als een opera-componist van
buitengemeene begaafdheid, zich bij de gewijde uitingen
zijner kunst niet onttrekken aan den invloed van den tijdgeest; zijn oratorio's doen vaak denken aan onopvoerbare
opera's, waarvan het koor de hoofdrol zou vervullen en het
gewijde gedeelte, het Oud-Testament, enkel dient tot
achtergrond. Vele zijner oratorio-aria's dragen, ja, een
louter dramatisch karakter en zouden, deelmakend van een
stevige handeling, in een tooneelwerk tot volle recht komen;
gansche episoden komen voor, die, zonder verband met
-
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het onderwerp, alleenlijk om de waarde van het verdichtsel
aangebracht zijn, zoo o. a. de bekoorlijke liefdetooneelen
tusschen Achsah en Othniël, in Yosua een groot deel innemend van de muzikale belangstelling. Van tweeslachtigheid
zijn ondertusschen deze gewrochten niet gansch vrij te
pleiten, -- tweeslachtigheid, voorkomend bij toondichters,
wier vertrouwen geheel berust op de kracht van hun kunnen, maar in wier tallooze werken niet die nijpende schep
naar buiten werkt, die zoowel door den vorm-pingsdra
als door den inhoud des toehoorders aandacht omvangen
houdt.
Waar iemand zich zoo geestdriftig over Händel uitliet
hem den Shakespeare der toonkunst te noemen, valt aan te
nemen dat dit meer in betrekking staat met zijn geniale kracht
van weergave, dan wel met den wezenlijken, tamelijk willekeurigen inhoud zijner gewrochten. Van welk een machtig,
ongeëvenaard realisme zijn niet de beschrijvende gedeelten
van 7osua : het kweelend vogel-aria der liefde- garende
maagd Achsah, het geweldig nederstorten der muren van
Jericho, het sissend vlammenlied van den priester Caleb,
de verwondering der menigte bij het zonnemirakel, enz.
Wat Händel bereikt door de menschelijke stem is van
ideale kracht. Hoewel van muzikalen eenvoud getuigend,
slaan de koren van 5'osua steeds in met den grootst moge lijken indruk, de aria's, wel eens gerekt door het
vormelijke ervan, grijpen meestal machtig aan door het
vocaal - eigene der uitdrukking. Bij deze eigenschappen moet
tevens gevoegd worden de volkomen meesterschap waar
Händel het orkestrale behandelt. Men vergete niet-med
dat, vergeleken bij de moderne orkesten, Händel over een
minimum van orkestrale kleur beschikte, wat maximum
van uitdrukking hij echter verwezenlijkt, blijkt het meest
uit de reeds geciteerde gedeelten van den val van Jericho's
muren en het zonnemirakel. Welk een geniale aanwending
o. a. het plastisch klankbeeld der stilstaande zonne, weergegeven door een strakken, koperen trompetklank in hoog
register (tweegestreept A), en gedurende een tiental maten
volgehouden, terwijl daaronder de snaartuigen rhytmisch
bewegen en de koorstemmen aan hun verwondering in
onderbroken en weerhouden kreten lucht geven.
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Als een kostbare verzameling van schoonheidsbevattende en geniaal-uitgewerkte nummers is Josua te aanzien.
Weze het niet een voidragen kunstgewrocht, boeiend door
het verband en het knellende van den inhoud, hetgeen het
te hooren geeft is ruimschoots genoeg, om een eerste uitvoering ervan in ons land als een waarlijk verheugende
gebeurtenis aan te teekenen.
Uitvoeringen van dergelijke gewrochten zijn slechts mogelijk waar gesteund mag worden op een schaar van
samenwerkende leden, die met de eigenschappen van hun
stemvermogen, den gloed medebrengen van hun kunstover
tuiging. Als leider der Concerten van gewijde muziek kan
van mij geene bespreking der afzonderlijke uitvoeringen
verlangd worden; men late mij echter toe te wijzen op de
groote verkleefdheid en toewijding der koorelementen, die,
aangewakkerd door de hooge muzikale waarde der ingestudeerde gewrochten, niet rusten alvorens zich door de
talrijke moeilijkheden heengewerkt te hebben, en dan ook
datgene bereiken wat ieder leider om de waarde der vertolking het hoogste schat.
Dezelfde maatschappij bewerkt thans een uitvoering (I)
der H-moll Messe van J. S. Bach, - een gewrocht, aanzien als de apotheose van de polyphonische kerkmuziek der
middeleeuwen, - als de roemrijkste verheerlijking van het
één e en algemeene geloofsideaal.
-

MAATSCHAPPIJ
DER SYMPHONISCHE VOLKSCONCERTEN
Een schijnbare voortzetting, een werkelijke verjonging
eener vereeniging van uitvoerende kunstenaren. Voortzetting der « Orkestvereeniging i, in zoover bij de ontbinding
der aanvankelijk « Volksconcerten » het bestuur door
andere handen overgenomen werd, die op dezelfde basis de
vereeniging herinrichtten; verjonging, doordien een jong
en nieuw element de plaats innam van het verdwenen, en
(i) De uitvoering der H-moll Messe van J. S. Bach heeft
plaats Zondag, 2den April, ten 3 ure, in de groote zaal der
koninklijke Harmoniemaatschappij.

CONCERTBEWEGING TE ANTWERPEN

282

een specifiek program aangekleefd werd, het princiep van
nationalisme in de kunst huldigend.
De aandacht van het publiek was buiten het program
gericht op de nieuwe samenstelling van het orkest en op de
leiding van den heer Hendrik Willems. Orkest en leider
toonden elkander waard te zijn, -- de orkestleden door
hunne blijkbare opgezetheid met de onderneming en hun
verzorging van het
vertolken gedeelte, — de leider door
zijn eerbiedige opvatting der uitgevoerde werken. Als meest
beantwoordend aan het algemeen program waren de
Charlotte Corday- fragmenten van Peter Benoit en de
klavierconcerto van den Scandinaafschen meester, Edvard
Grieg. De Italiaansche symphonie van Mendelssohn pleit
echter minder voor de beteekenis die de onderneming
hecht aan « nationale kunstuiting ». Mendelssohn's kunst
maakt ontegensprekelijk deel van een beweging die, nationaal zijnde, op grondvasten bodem stond; men denke aan
Weber, Schubert, Schumann. Maar even ontegensprekelijk
wijst het algemeen karakter zijner persoonlijkheid en zijn
voorliefde voor° exodische onderwerpen aan, dat hij slechts
door het uitwendige zijner kunst behoort tot deze nationale
bevrijdings- beweging.
Grieg is als kunstenaar een volgeling van het Duitsche
romantisme getransposeerd in het natuur - schoon van Noor
rijke schat van scandinaaf--wegnmodulr e
sche volksmuziek. Als volgeling naar den geest, wist hij
dan ook voor de Noorweegsche kunst datgene ,te volbrengen
wat een Schubert en een Schumann voor hon volk ver
eigen klank maakt de groote waarde uit-mochten.Di
der Grieg'sche muziek, waarna we luisteren, als naar de
vreemde schoonheid van ongekende, maar zinvolle gelui
werd door den heer Durlet met-den.HtKlavirco
veel vertolkend klankgevoel en zwierige vaardigheid uit
gevoerd. Een verheugende toekomst lacht dezen jeugdigen,
degelijk begaafden klavierkunstenaar tegen, wiens jonge
talenten nu door zelfontwikkeling tot rijpheid moeten
gedijen.
Met de Charlotte Corday- fragmenten (Idylle, Treur marsch, Ouverture) werd van den schepper der vlaamsche
toonkunst louter - orkestrale muziek uitgevoerd. De idylle is

te

1

;

CONCERTBEWEGING TE ANTWERPEN

283

een stuk dat ofschoon voor tooneel opgevat, ook in de concertzaal volkomen bevredigt ; dit is echter minder het
geval met den treue marsch, die, geheel berekend voor het
tooneel, op het orkestpodium van haar waarde verliest.
Veel bovendien van dezes muzikalen inhoud, komt voor in
de « Ouverture », een machtige schildering van volkshaat en opstand, om 't begeesterd hoofd van het vader
meisje, maar dan ook in-landsiev wp
een vorm, die een afzonderlijke uitvoering ervan geheel
toelaat.
Met dit eerste concert werd het vertrouwen gewonnen
van een kunstwaardeerend publiek; evenals aan de Maat
concerten, wordt ook aan deze-schapijderlk
jonge onderneming een vruchtbaar voortbestaan toe-

gewenscht.
LODEWIJK ONTROP.

VAN LOOY'S
WONDERLIJKE AVONTUREN
VAN ZEBEDEUS (z)
Een recensie is eigenlijk maar onbenullig werk. Men leest
het boek in zijn rustuur 's namiddags. Men maakt wat kantteekeningen. Men ziet ze nog even gezamenlijk na. Men vat zijn
indrukken saam. En klaar is Kees.... Halt la! heeft Van Looy
gezegd. We zullen 't onze lekkere recensentjes eens anders
diets maken. En hij schreef zijn Avonturen....
Dat is een inleiding onder ons. Want komt het Van Looy
ter ooren : Wel gij ijdel ventje, zal hij schimpen Denkt
ge waarlijk dat ik in 't genot van mijn «Avonturen » ooit mijn
scheppingsweelde heb bedorven met een booze bijbedoeling
jegens een mijner medemenschen -- laat staan met een looze
intentie tegenover een recensent? Kunt ge u waarlijk inbeelden
dat ik, opgaand en ondergaand in mijn astralen Zebedeus, ooit
bedacht ben geweest om een mormel of zoo? Van Looy heeft
gelijk, en mijn eigen onderstelling van daareven doet me nu
glimlachen.
Maar een mensch is altijd zichzelven 't naast, ook een
recensent. En onder deze zijn zooveel burgerlijke luidjes.
Misschien moet men wel a priori tot de makke klasse behooren
om zich te schikken in 't miserabelste, het on- en waanwijste
van alle vakken : het boekbeoordeelaarsvak. 0, 'k verbeeld
hem mij best, den beklagenswaardige ! Nu voor de derde maal
is hij Zebedeus aan 't herkauwen, en nog immer staat hij daar
in den hachelijken staat van Lafontaine's vieux dindon, qui volt
bien quelque chose, mais qui ne salt pour quelle cause il ne
distingue pas tres bien. Maar hij zal 't niet bekennen, hoor!
Hij durft niet. Hoe zou hij een kerel als Van Looy, op de vox
^o^uli in glorie gedragen, gaan verdenken als zijnde le singe hier
in quoestie. 't Kan niet anders, besluit hij stilletjes voor zich, of
Van Looy liet met opzei iets haperen aan zijn lantaarn. Maar
wie onder de magisters zal zich vermeten het te zeggen in
't publiek? En zoo zwegen, in roerende eensgezindheid, alle
(i) Te Amsterdam, bij S. L. Van Looy, 342 blz.
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tijdschriften over dit boek, vragend waarheen met dit blinde
paard.
Maar van alles het zonderlingste nog was dit : Bij een
eerste vertooning der Avonturen was de stakker opgetogen :
Een verbluffing, een overrompeling die hij zoo maar liet gaan
over zich, een weergaasch plezier. Van Looy had hem beetgepakt, en hij was niet langer een persoon beschikkend over al
zijn burgerlijk- normale gaven : hij was geworden Van Looy's
voorwerp, Van Looy's levend operatieveld, opslorpend, niet
om de utilitaire deugd er van, maar zoo waarlijk ditmaal om 't
prikkelend mooie, al wat er kwam afgedreven op die woorden-katarakten van een weidschen, majestatischen verbeeldingstroom.
En hij was gelukkig, de recensent. Maar bij een volgende
lezing en bij een derde is hij aan 't denken gegaan, aan 't nadenken. En nu is hij ongelukkig. Want hij wil er wijs uit
raken, zooals uit alle vorige boeken die hij wel- of onwelwillend besprak. En ditmaal gaat het niet !
Och, 't is misschien toch een onmeedoogende wraakgrap
van dien Van Looy ! Want Van Looy was wel in zijn recht, niet
zijn schrijversjaren voor 1g10 is hij door de penneman--war?Al
nen uit het tijdschriften-achterhoekje der boekbeoordeelingen
versleten geweest voor een mensch zonder verbeelding, zonder
eigenlijke scheppingskracht, voor een beschrijver, een talentvol
beschrijver zeker, maar een beschrijver zonder meer, een ge
werkelijkheid. En inderdaad zij die niet tot-zworenmavd
zijn onmiddellijke omgeving behooren, of die er den tijd niet

afdeden om hem anders dan oppervlakkig te lezen, mochten
meenen uit zijn « Proza » , uit zijn « Feesten », uit zijn «Gekken
zelfs, dat Van Looy was de realist bij uitnemendheid, volkomen
weergevend wat zijn oogen zagen, en soms ook wat zijn ooren
hoorden --- maar ook anders niets. Een weergaloos beschrijvend
talent, maar in zijn nauwgezetheid om al het kleine te geven
het groote vergetend, de boomen pakkend, niet het bosch, een
artist met al zijn kleuren tochgrijs, met al zijn behendigheid toch
stram, met al zijn liefde toch koud, met al zijn scherpe fijnheid
toch log-bekrompen, met al zijn zonnelicht toch donker, met al
zijn productieve vreugde toch zonder ziel...
Een onzer besten in Vlaanderen --- en geen recensent —
had « Feesten » gelezen. Hij vond het niet zoo bijzonder; en
verklaarde, met een geeuwtje,dat hij dan ook liever van « Proza»
en «Gekken » verschoond bleef. Gemis aan warmte bij Van
Looy, gemis aan echte groote-kunstgaven: gevoel, verbeelding,
hartstocht...
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Ja, 't was tijd voor velen dat Van Looy, zoo weergaloos
rijk aan dat alles, met zijn bewijzen te voorschijn trad... En
daar kwam de verrassing, met den plofslag der « Avonturen».
Wat heeft Van Looy zich schitterend gewroken ! Of kan dit
heele boek niet heeten een geniale protestatie tegen al de grieven van daar straks?
Goed, maar onze recensent heeft nagedacht, zeer wijsgeerig nagedacht... En 't blijft : Il voit bien quelque chose, mais...
Bij Van Looy vindt hij nu zóóveel verbeelding, zóóveel hartstocht, dat het waarachtig niet is te dragen door zijn arme hoofd.
Maar vooraf ware 't goed er eens ter dege op te steunen,
eens verstandelijk -logisch te bewijzen dat de kunst niet nood
verstandelijk- logisch moet zijn — wat zeg ik? — dat ze-wendig
zelfs volstrekt niet zoo dadelijk moet berusten op verstandelijk
Dat is geen Nieuwe -Gidserspraat. Alle groote-logischenrd.
scheppers voelen dat als een axioma in zichzelf. De zaak is
maar goed te beseffen dat het verstandsbestanddeel, in alle
groote kunst aanwezig, niet zoozeer is een hersenbedrijf naar
geijkte regels als wel een hooger inzicht, met de zuiverste,
onmiddellijkste wijsbegeerte verwant. Maar daarmee is voor
't groote publiek, dat verlangt te begrijpen met zijn gewone
redeneering-van-twee-en-twee-is-vier nog niets verklaard. En tot
een poging van verklaring heeft het groote publiek -- wij zijn

toch immers 99/1oo van 't menschdom -- wel een beetje recht?
Welnu : Laat ons om te beginnen zoo concreet mogelijk zijn :
't Is toch immers ons eigen stem — 't is de fox _Populi dat er in
de letterkunde onsterfelijke meesterstukken zijn. Noem ze -'t gaat niet aan ; maar enkele staaltjes : Prometheus, Medea,
Plato, Jesaias, Job, Apocalypsis, (i) Civitas Dei, Parzifal, Shahnameh, Dante, Don Quichotte, Calderon (voor de helft althans),
Hamlet, King Lear, Vondel's reien, Nathan der Weise, Gulli-

vers' Travels, Prometheus Unbound, Don Juan, Les Pensées,
de Vigny, Verlaine, Leopardi, Faust, Browning, Meredith,
Brand, Peer Gynt, enz., enz. Verstaat gij ze? Als ge gekomen
zijt aan 't uiterste punt van uw redeneerend vermogen, aan den
stand van den intellectueelen manometer die op 't barstpunt
wijst --- hebt gij ze beet? En nochtans de uitspraak van 't gezamenlijk menschenverstand is : Ziedaar 't hoogste waartoe onze
hersens ooit waren in 't staat. — Is dat oordeel onzin of is 't er
geen : antwoord nu zelf.
En vat zegt ge van de mystiekers ? Zoo is 't inderdaad:
(i) 't Spreekt - vanzelf dat hier de H. Boeken uit een zuiver
letterkundig oogpunt worden bijgehaald.

WONDERLIJKE AVONTUREN VAN ZEBEDEUS

287

De geest der mystiek staat aan 't eene uiteinde, de geest van
Jac. Van Looy aan 't andere. Beide komen hierin overeen dat
zij uiteinden zijn. Van Looy had wel eens ongelijk te lachen
met wat hij niet begreep (i) en daarom is 't niet onverklaarbaar
dat ook hij belachers vindt.
Nog onlangs las ik :
La sagesse (des Védas) est si loin de nous que nous avons
peine a nous la figurer. Car eile repose sur un autre mode de
perception et sur un autre mode de pensée que ceux de l'homme
actuel, qui ne percoit que par les sens et ne pense que par
l'analyse. Appelons la sagesse des richis : voyance spirituelle,
illumination intérieure, contemplation intuitive et synthétique
de 1'homme et de l'univers. Ce qui peut nous alder a comprendre ces facultés aujourd'hui atrophiées, eest l'état d'ame
qui les developpa. Comme toutes les grandes choses, la voyance
des premiers sages de l'Inde naquit d'une nostalgie profonde et
d'un effort surhumain.
» L'homme avait joui d'une sorte de communion instinctive avec les forces cachées de la nature et les puissances
cosmiUues. Il les percevait directement, sans effort, dans la vie
des éléments, comme à travers un voile translucide. Il ne les
formulait pas, il s'en distinguait á peine. Il vivait avec elles, en
elles ; ii en faisait partie. Ce que nous appelons 1'invisible était
visible pour lui exterieurement. Pour sa vision comme pour sa
conscience, le matérie2 et le spirituel se confondaient en une
masse mouvante et inextricable de phénomenes, mais il avait
le sentiment d'une communion immédiate aver la source des
choses » ( 2).
Neen, de logika redt u niet in de kunst. Wilt ge nog ander
concrete bewijzen? Bewijzen uit uw eigen hoogste wetenschap
zelf : Hoe lang is 't geleden -- 't kan een jaar of acht zijn --- dat
Chesterton duidelijk maakte dat de strenge logika de recht
weg is naar 't gekkenhuis? En heeft Bergson niet op-strekch
statistisch- onbarmhartige wijze betoogd dat boekhouders en
rekenmeesters veel meer dan dichters aan zot-worden bloot
Geldt in de edelste oogenblikken van 't leven, in de-stan?
opperste uren van geluk en smart, in 't grootste genot waartoe
ons hoofd en ons hart zijn in staat, niet immer het wachtwoord:
Nicht raisonniren? Welke was, naar uw nuchter- gewone bevatting, de redeneering der martelaren voor den beul; de
redeneering van Franciscus van Assisi, van Thomas van
(r) Zie in Feesten IV zijn aanval op de mystiek.
(2) E. SCHURÉ.

Le mnystère de l'Inde.
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Aquino, van Aloysius van Gonzaga voor hun roeping tegenover
hun naaste familie ? Was de raad, het gebod van St. Paulus
niet « stulti » te worden? Maar genoeg, lees de heele Navolging
Christi, naar 't algemeen getuigenis van 't Christendom het wijste
boekje ooit uit een menschen;eest gekomen.... Nu, over de
mystiek hadden we 't al.
Daar zit het hem. Verstand en wetenschap heeten al te
dikwijls wijsheid onder ons. En Karr, die veel rare dingen heeft
verkocht, was toch kunstenaar genoeg om verrassend juist
de wijsheid te bepalen en te zeggen : ((La sagèsse est la santé
de l'esprit et du ca wr ». Hij mocht er hebben bijgevoegd dat
men zulke wijsheid niet uit eigen kracht verovert, en dat ze,
ondanks al onze logika, is en blijft een der zeven gaven van
Gods geest. Ze staat zelfs vooraan; 't verstand en de wetenschap
volgen verder.
Godsdienst en kunst dekken malkander niet, o neen ! maar
ze sluiten nog veel minder malkander uit. Men kan zijn kunst
beredeneeren zooals men zijn godsdienst beredeneert. Maar
beweert ge dat voor beide de redeneering volstaat, of dat de
redeneering het hoogste zou zijn, dan zijt ge voor beide een
ketter. Ziedaar.
Tot hier moesten we 't brengen om te bewijzen hoe groot
een uitverkorene is de Nederlandsche schrijver die heet Jac.
Van Looy.
Er zijn eigenlijk weinig kunstenaars die uitsluitend kunstenaar zijn geweest; ze waren of ze zijn daarbij wijsgeeren, of
staatslui, of taalvorschers, of sociale werkers, of natuurkundigen, of soldaten, of om 't even wat. Hoe vreemd ook, de
mensch schijnt niet een volle leven te kunnen vullen met de
volste der kunsten ; ook van de best begenadigden schijnt de
dadendrang in de stoffelijke werkelijkheid zijn deel te eischen.
Meer nog, die bedrijvigheid op ander gebied is veelal geen
hindernis, meestal een spoorslag in hun scheppende kunst. —
Niet aldus Jac. Van Looy. Hij behoort tot de zeer zeilzamen die uitsluitend kunstenaar zijn. Welk ander bedrijf ook van
de wereld oefent niets geen aantrekking uit op hem. Hij" is
kunstenaar tout court. Is hij moe van 't schilderen, hij zet zich
aan 't schrijven; is hij 't schrijven moe, hij gaat weer aan 't
schilderen. Van Looy kan zijn zinnen, zijn oogen en zijn ooren
maar niet verzadigen. De wereld is een massale schoonheid, en
hij wil er van indrinken al wat hij kan; een echte zuipziekte
aan oogen en ooren; maar in plaats van een kwaal, een weergaloos kostelijke eigenschap. Nooit verzadigd is deze schilder
Indrukken slorpt zijn ziel gelijk water een spons. En-dichter.
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uit zijn pen en penseel vloeien zoo zuiver als 't maar kan die
indrukken weer.
Een kreet gaat op uit al zijn werk : Een kreet van liefde
voor 't stoffelijk schoon dezer wereld. En 't is hem alles zoo
natuurlijk gegaan. Zijn Muze kende de aarde niet. Eerst als zij
was grootgegroeid heeft ze de aarde bezocht, en voor haar is
deze aarde een Eden gebleven. Ze hadden hem immers gekerkerd, den jongen. In zijn schaarsche wandeluurtjes zag hij wat
hij alles te kort had in zijn vele andere. Hij bezat het niet, en
dat was genoeg om in hem te kweeken de zucht er naar, die
langsom heviger werd. En toen hij vrijkwam was 't een zinnen
acht om toch in te halen wat hem vroeger onthouden werd. Een-j
schoonheidsdrift opgetast tot een passiegeweld dat hij door een
roes die een leven lang duurt nog niet verzadigen zal. — Hij
zelf heeft het verteld. En hebt ge 't nooit- gelezen hoe dat alles
is gebeurd ? Neen, want anders zoudt ge niet beweren dat bij
Van Looy gevoel wordt gemist. 't Staat in zijn «Proza» : Hij
mijmert zich in zijn kinderjaren terug :
Van zijn vierde jaar af had hij zijn jeugd gesleten tusschen de muren van een weeshuis; en in eens was hem nu een
dag in het hoofd gekomen, een dag als het heden geweest was,
zwaar en gedrukt, vol met beloften van regen; 't was op de
groote binnenplaats van het huis, een vierkante ruimte ingesloten tusschen hooge gebouwen. Hij zag ze weer. Twee er
van waren nieuw en de andere twee waren ouderwetsche huizen
van mooi metselwerk, met witte blokjes om de bogen der hooge
ramen... Ja, juist; í6o2 stond er in den hoogsten gevel, in een
krullig geornementeerden steen gebeiteld, daar was ook een
tórentj e boven op, en een klok was er die sloeg. De andere
gevel was in het midden doorbroken door een groote poort, 't
was net een tunnel, die poort, het verwulfsel was bekruist met
bogen die vroeger veelkleurig waren beschilderd geweest; aan
het einde was een eikenhouten deur die de poort afsloot van de
straat, een dikke poortdeur was het, hoog en breed als voor een
middeneeuwsch kasteel, met zware dwarse sluitboomen verzekerd ; ijzeren bouten en groote spijkerkappen, die er schurftig
en verroest uitzagen onder de verflaag, waren er als overheen
gezaaid, en er was ook een kijkvenstertje met tralies en een
ijzer klepluikje. 's Morgens van half tot heel negen uur ging er
een kleine deur open in die groote poortdeur, dat was voor de
schoolkinderen die geen weezen waren. En in eens kreeg hij
het gevoel terug wat die open deur geweest was in zijn gekerkerde en gebonden jeugd. Dan zag hij een poosje in het
daaglijksch leven daarbuiten. Hij zag menschen druk voorbij
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gaan, een oogenblik loopen in het vierkante raam der deur,
haastig en met doellooze oogen kijkend, achter den zwarten rug
van den ondermeester om, die met zijn magere beenen op de
stoep de wacht stond te houden. Dan zag hij de groentevrouwen
en de mannen die naar het werk toe gingen, hij hoorde ze niet
alleen, hij kon ze zien ook. Dat waren altijd oogenblikken
geweest van bizonder genot. Maar die namiddagen op de wijde
binnenplaats met haar vier tuinen in de hoeken en de vier
besteenvloerde paden met den zonnewijzer juist in het middel
een groote wereldbol was het, okergeel geschilderd en-punt,—
de jongens klauterden bij zonnig weer op het voetstuk, om te
zien hoe laat het was. De vier paden hadden namen, hoe was
het ook weer? -- «Kinderpad, ziekenpad, schoolpad, regentenpad »... zoo was het, en dan dat welvende hemelveld boven de
plaats, het eenig uitzicht. Soms was het heel blauw, en dan
weer van een luchtig vochtig grijs of bestapeld met blanke
wolken. Ja, 't was ook net zoo 'n dag geweest als vandaag,
dikke, grijze vrachten dreven en joegen boven de plaats; 't was
warm, de kleine jongens hadden niet willen spelen, ze droegen
allen, evenals hij zelf, lange, blauwe boezelaars, die tot op hun
schoenen hingen, en die hen als ze overeind stonden op oude
mannetjes gelijken deden. Ze lagen nu allen lui in het warme
zand van de speeltuin; en in eens was er een jongen hardop
gaan zingen : «( Ooievaar, lepelaar, stokkedief, die altijd over
de daken vliegt )? -- en toen had hij zelf naar boven gekeken,
en een blank-statigen ooievaar gezien die met breede klepslagen
de ruimte begon over te steken boven zijn hoofd. In het midden
gekomen, was de vogel onbeweeglijk met de vlerken gebleven,
drijvend op de lucht, en hij was toen doorgezeild, prachtig hoog
over de ruimte, met de roode pooten als een roer achter zich
aan. Hij had het dier nagekeken terwijl de jongens zongen, tot
dat het heelemaal weg was achter den toren om. Toen, hij
voelde het weer opnieuw, was hij voorover in het zand gaan
liggen huilen... Eerst hadden de jongens gevraagd wat hem
scheelde en vervolgens hadden ze hem uitgejouwd, omdat hij
niet had weten te zeggen, waarom of hij gegriend had. Een van
hen was gaan klikken, en de moeder was gekomen en die had
ook niets uit hem kunnen krijgen. Toen had hij tot straf in den
hoek moeten staan omdat hij zoo koppig geweest was. 0, hij
herinnerde zich dat alles alsof het gisteren gebeurd was, zijn
geheele jeugd ontwaakte, broksgewijs en door elkaar, in zijn
soezend hoofd. Dat waren de donkerder jaren die op zijn
schooltijd gevolgd waren, ze lagen weifelend op den grond van
zijn herinnering, vol zwarte gaten, vergeten en half uitge-
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wischte tijden, maar er waren ook kleurige vroolijkheden die
uitsprongen, ruw en schril. Daar lag een heele tijd, zijn beste
jeugd, van zijn elfde jaar tot zijn manworden, van de eene
werkplaats naar de andere, elf lange jaren van verspilde frisch
gesleten in een rauwe omgeving, tusschen ruw werkvolk.-heid,
's Maandags waren ze meestal dronken, en dan kreeg hij slaag,
als hij om ze te sarren de jenever niet gauw genoeg halen wou,
of de haringen voor het opfrisschen. God, God, wat een tijd!
Geheele rijen van gezichten gingen voorbij, aangezichten van
eens gekende menschen. Daar gingen de rijen weesjongens en
meisjes, waar waren ze gebleven zijn lotgenooten in de groote
weezenfamilie? Daar gingen moederssuppoosten met kornetten
op en droge secure gezichten; daar gingen zalvend bebakke
weesvaders; deftige regenten en hooge regentessen;-barde
een er van leefde altijd in zijn herinnering, dat was een mooie
dame, die had hem prenten gegeven toen hij ziek was en heel
andere versjes geleerd dan de schoolliedjes waren. Maar daar
kwamen andere rijen, ruwe groflachsche werkmanskoppen,
met lippen die vloekten en tabakpruimden, met oogen die
's maandags ontstoken waren en onrein; daar gingen de brommende bazen voorbij met hun nog knorriger zoons, en de
heerschappen die op het werk kijken kwamen. Soms kwam er
ook een vriendelijk gezicht tusschen al die onverschillige menschentronies. Hij kende ze nog wel; dat was de onderineester,
die altijd zooveel te vertellen wist; dat was Rudolf die naar zee
was gegaan, een lange slungel, de jongens noemden hem
Stoop; bij het weezenvoikje stond hij hoog in aanzien, en hij
had de beroemdheid van mooi te kunnen teekenen; nooit was
hij meer teruggekomen, want op een goeie dag was hij overboord gewaaid, werd verteld; en dat was Leentje met haar
lang korenblond haar, ze was aart de tering gestorven; en dat
kleine werkmannetje met zijn buit en zijn breeden lachmond;
en dat was een oud gerimpeld vrouwengezicht, dat hij altijd
zag in de herinnering van dien tweeden tijd, en hij kon het niet
anders zien als in de warme schaduw van een zonnigen werkebozen Zondag.
En was op die tweede periode ook een betere gevolgd, hij
had toen als man moeten beginnen wat een ander begint als
kind en....
Jawel, voor de 9/10 weeral een serie noteeringen van uiter
lijkheden Maar als ge nu niet hebt geschreid ben ik zoo vrij te
twijfelen aan uw eigen diepste innerlijkheid, aan 't bestaan van
uw eigen ziel. Begin dan ook, als 't u belieft, nooit met Zebedens. Dat zou gratis verloren tijd wezen.
-

292

VAN

LOGY'S

Onthoud vooral in 't kortst mogelijke proza maar dit : Van
Looy werd geboren te Haarlem in 1855. Op zijn vijfde jaar
werd hij opgenomen in 't burgerweeshuis aldaar. Na zijn schoolj aren daarbinnen werd beslist dat hij letterzetter zou worden;
en zoo kwam hij als leerling elf jaar oud bij de firma Kruseman.
Intusschen liep hij naar de burgeravondschool. Hij wilde liever
in de verf bezig zijn dan in de lettertjes. Goed; men zou dus van
hem een huis- en rijtuigschilder maken; en dat was hij ook van
zijn 13e tot zijn 22e jaar. Kunstschilder Joosten had hem teekenen
geleerd. En deze was de eerste om te zien dat Van Looy een
wonder jongentje was. Hij sprak wat rijk volk van Haarlem
aan, en Jacques, gesteund ook door schilder Scholten, de
conservator der Teylersstichting, kon gaan naar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Toen hij 24 jaar
was kreeg hij het diploma voor Middelbaar Onderwijs in het
teekenen aan de Polytechnische School te - Delft, en hij was 28
toen hij aan de Amsterdamsche Academie den « Prijs van
Rome » verwierf. Zoo reisde hij naar Italië, naar Spanje, naar
Marokko... En van Venetië af ontwaakte in den schilder de
schrijver.
Voor dien schrijver in zijn jongste openbaring staan we
thans.
Als ge ooit Camoëns ((Os Lusiadós » laast, stondt ge
verbaasd welzeker bij de bladzijden, waarin de grootste dichter
van Portugal de rots aan de Kaap der Goede Hoop omtoovert
tot een reus, tot dat evocatie-wonder . dat heet Adamastor;
eigenlijk een latere broer van de Grieksche titans, die intusschen
bij dezen jongeren wel tamme wezentjes lijken. Toch blijft
Adamastor een scherp-omschreven, klassieke verschijning
nevens van Looy's grillig-romantischen Zebedeus. Romantisch,
ja, want dit skyscrapend wezen is wel degelijk uit de romantische elementen van den wildst-verbeelderigen Spaanschen,
Duitschen en Engelschen tijd samengehort. De fantasia van
den grooten Cervantes, van den grooten Shakespeare en van de
kleinere Duitsche Cervantesj es en Shakespearetj es uit den aanvang der rge eeuw heeft in de hersenen van Jac. Van Looy
w eer eens een godsbegenadigd broeinest gevonden.
Toch stelt Zebedeus, naar 't schijnen zou, zijn wonderbare
Avonturen in als een doodgewoon mensch. Maar aldra groeit
hij de wereld uit, den sterrenhemel in; en eindelijk komt hij
toch weer terecht hier te midden van ons. Of laat ons even de
taal kiezen van een ander verbeeldingsuitzonderling, Swift: De
Lilliputter dijt uit tot een Brobningnag en krimpt dan weer in
tot een Lilliputter.
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Zebedeus dus, een doodgewoon mensch op de eerste bladzijden... Dat valt ook nog eens te bezien. Want Zebedeus is
altijd Van Looy; weer een portret van hem zelf, zooals hij
dikwijls in zijn werk ons zijn eigen portret heeft gegeven. Want
deze objectiefste van alle huidige Nederlandsche schrijvers is
niet voor niemendal een « moderne », een subjectiever dus. En
is deze Zebedeus nu niemand anders als Van Looy, dan kan
Zebedeus toch zeker niet zijn een doodgewoon mensch.
Maar ziehier het omstandig relaas van Zebedeus' doopsel:
((De held van het verhaal der «Gekken a, Johan daar
geheeten in vertrouwelijke afkorting van Johannes, een naam,
nietwaar, mijn lieve vrienden, dewelke ten onzent een goeden
klank heeft, droeg in de werkelijkheid gelijk vele verdichte
figuren met hem, een gansch anderen naam. Hij noemde zich
in waarheid Jacques. En om nu eens en vooral deze gewichtige
zaak te beslechten, u daarbij tevens een merkwaardigen blik
gunnend op het zielkundig gegeven: langs welke wonderlijke
wegen soms kunstenaars komen tot de namen hunner fictieve
gestalten. - zij het hier medegedeeld en geboekstaafd, dat hij
dezen testamentischen naam bij zijn geboorte ontving, onder
dezen naam door zij ne ouders werd aangeboden in de Waalsche
gemeente te Gorichem, voornoemd is geworden naar Jacques
Zebedee, die, zooals ons uit de Schrift bekend is, een broeder
was van Jean, van Johannes Zebedeus. Nu dan, deze Jacques,
alias Johan, de hartstochtelijke reiziger, staat op het einde van
het verhaal - al wie het bezit kan er het boek op naslaan - te
droomen op de plecht van het hem thuisvoerende schip, dat
naar de wereldzee de Atlantic was geheeten,»
Ziezoo, dat is van Zebedeus de burgerlijke stand. Hoe hij
langs den buitenkant is kunt ge dus nagaan op elke photografie.
ook op 't zelfportret van den schilder. Maar, Van Looy-Zebedeus van binnen. Johan binnen dat hoofd dat daar droomde....
Dat zal ik zelf niet pogen u te vertellen.
In een verloren hoekje van een der mooiste prozaboeken
van Albert Verwey, die nog altijd, door ons eigen schuld, niet
is doorgedrongen alhier, in zijn « Stille Tournooien a, waar hij
vertelt van zijn Spaansche Reis, herinnert hij zich te Tanger
den dolenderi jac. Van Looy, en hij zegt:
((Op de grenzen van de woestijn, hoewel vlak over Europa,
hingen de snaren van (den) geest gesprongen boven de hartstochten. Door een toeval, maar dat een teeken was, zagen wij
de twee hoofdgroepen uit dat boek waarin die vriend van ons,
Jacobus Van Looy, Tanger heeft afgebeeld. De herberg van
Antonio en den dans van de Derwischen. Ons bezoek aan

18

294

VAN LOOY 7 S

Tanger kreeg er iets door van een pelgrimstocht naar die twee
beelden uit de tooverlantaarn van den hollandschen kunstenaar.
De waanzin van de uitgestooten dwalingen, de waanzin van de
uitgelaten dweepzucht, broeiden en brandden onder de kool
schaduwen en onder de laaiing van de zon van Afrika.-zwarte
Zonderlinge helden van verdorvenheid met eerwaardige grijs
doken op uit den schemer van dat winkeltje ;-a.rdsgezichtn
angstwekkende martelaars van innerlijke razernijen struikelden
met bloedende en gekneusde schedels door dien zonnegloed. Het
leven naar het beginsel van den waanzin werd werkelijkheid.
Van Looy was wel de man om dat af te beelden. Als
schilder door Spanje dwalend hanteerde hem al de tanto, het
leven ontdaan van rede. De gulden waanzin van Don Quichotte
rinkelde door zijn hoofd als hij moe was van 't werken. De
kleinen van geest had hij altijd liefgehad, en hij haatte de wijs
hij «van den kouwen grond » noemde en die, meende-heid,
hij, honderdmaal overtroffen werd door den waanzin van zijn
ridderlijken dwaas. Sancha Panca en Don Quichotte, de gek en
de boer, vergezelden hem op zijn tocht door Spanje. Hij was
ook verzot op de lichaamsdansen,waar,onder het volk in Spanje,
de onbewuste bewegingen zich in uiten; en ver van de gereglementeerde wereld schiep hij Tanger om zich heen als een
droevig-heerlijk bacchanaal van wijzen waanzin. « Gekken »
heeft hij zijn boek genoemd, en zonder het te bedoelen misschien
sprak hij daardoor het waanzinbeginsel van die wereld uit.
Dichter bij het spel van zijn onbewuste krachten, dobbert, aan
zichzelf overgelaten, de mensch buiten de samenleving drijvend
op den wind van zijn Instinkten. Er is een gemeenschap met de
natuurkrachten waar de rede is opgeheven. Blind en alleen
bestuurd door het oneindige leven doolt de onbewuste Geest.
In zangers en sprooksprekers, in misdadigers en dwepers. in
gekken en idioten verheerlijkt dáár een leven zich dat eenigermate op dezelfde wijze bestaat in iederen oosterling. Vreemd
voor den westerschen mensch was het -- maar gelukkig de
mensch die ook in die spraak het Leven herkennen kan — den
zwaarbehaarden gek te zien die moedernaakt onder een aangeslagen dierhuid met groote stappen over het Zocco schreed : de
Heilige Dwaas.
Dat is Van Looy gebleven. Dat is hij meer dan ooit in
deze Zebedeus-incarnatie.
Bij 't uitstappen uit de boot, bij 't betreden van zijn
Hollandsche land heeft Zebedeus, nuchter onder de nuchteren,
zijn reiskoffertje bij. Dat _ prozaïsche ding vernemen we dra te
zijn voor Zebedeus een zware last en een koddige belemmering.
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Hij voelt airee dat hij is bestemd tot een phenoinenalen groei
in de eindeloosheid, maar waar moet hij nu met dat onnoozel
valiesje heen? Van een bagagewagen geen kwestie op een reis
door 't heelal. 0, die onnoozelaar... Hij moffelt het koffertje weg
achter zijn rug. Meent hij wellicht dat wij, menschen die weten
hoe 't gaat op reis, het langer niet zien ?...
Voor de verheerlijking komt, als in de Schrift, een geweldige wind, die de menschjes doet schrikken omdat hij alles
kapot slaat, maar de onvervaarde Zebedeusziel zal hij zuiveren.
Ziet ge 't? In 't groote Licht, daar komt de Genade, een Witte
Duif... Zebedeus laat zijn koffertje staan, en ook zijn lichaam...
Weg is hij naar het witte rijk. Nog eventjes kijkt hij om.. • ((en hij
zag laag en zeer van verre een leege donkerjassige gedaante
staan wurmen met een koffertje, scheef en een beetje armzalig ».
Begrijpt ge lezer, want 'k ben ook bezig aan een recensie,
en een recensent - ge weet nog moet vOor alles toch zorgen
begrepen te worden. Maar weer is daar die hachlijke twijfel:
Wil ik 't onbegrjpljke begrijplijk maken? Wil ik met mijn
scheipje de zee der Avonturen overgieten in 't putje dezer
Warande-kroniek? ik moet u toch immers in 't kort vertellen,
wat er in deze drie honderd veertig bladzijden in 't lang
wordt verteld? En als dat nu geen vertelling is?... Kom, dit
kunnen we pogen: Een recensent blijft immers een nadenkend
wezen; dat is hij aan zichzelf en aan zijn lezers verplicht. Even
dus nagedacht over Zebedeus, het produkt van een on-nadenkenden kunstenaarsgeest. Van de lijnen die schieten en springen
de luchten in, gepakt wat we krijgen kunnen en dat gevlochten,
naar de regels van 't wij sgeerige stelsel, dat uw verstandelijk
gedrilde hersens als het doorproefde-beste verkiest, tot een
begrijpelijk beeld. Als ik zelf een voorstel mag doen : 'k geloof
dat we met Schopenhauer's recepten nog 't verst geraken.
Neem, als 't u belieft, zijn ((Welt als Wille und Vorstellung »,
en denk af en toe aan onzen Zebedeus terug. 't Is u duidelijk,
nietwaar, dat Zebedeus een wezen moet heeten, maar dat hij
mist, voorloopig althans, het i5rincibium individuationis, het lagere
vormelement. Hij zweeft in zijn hoogeren toestand van wil, van
ding an sich zonder meer... hoewel hij er toch, om ons redeneerend verstand te believen, een lichaam op nahoudt, een
lichaam dat we ons niet heel duidelijk voorstellen * 'k heb u
toch al vooraf gezegd dat we niet in 't klassieke, maar wel
in 't uiterst geoorloofd romantische zitten - maar dat om te
beginnen toch beenen en armen heeft.
Beenen : Zebedeus is immers voor elkeen duidelijk - mistig
-
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weer was het hoegenaamd niet — uit het Marokkaansche schip
in Holland aan wal gestapt.
Armen: Had hij niet parmentelijk zijn reiskoffertje bij ?
Maar nog verder kan Schopenhauer's theorie ons bèvredigend geleiden : Wie zegt u immers dat Zebedeus niet kan zijn
een godbegenadigd wijze man, zonder zich daarom te moeten
bedienen van een menschelijk intellect? Een menschelijk intellect is toch immers, bij ons aller bevinden, tot ons aller nederigheid, een zeer minderwaardig machien, een geestesvermogen
van de laagste soort, een tuig dat zonder hersens van zenuwen
en bloed niet eenmaal te dienen vermag? Kan Zebedeus niet
beschikken soms over een edeler slag van begrijpen, over een
intelligentia van hooger norm en vorm? En als die Zebedeus nu
wat hij ziet en voelt, tot ons aller jolijt en profijt — wie weet ?
--- wil meedeelen in menschlijke woorden, woorden geknipt
naar zijn beste pogen op ons hersenbegrip, zal Zebedeus niet
noodzakelijk een taal voeren ongewoon en duister op vele
plaatsen ? -- Ce qui se conroit bien s'énonce clairement. — Och
jawel, maar peetje Boileau was een wanhopig-normale mensch,
nietwaar, en er zijn toch dingen wier bevatting boven het normale gaat. En dan ?... Ziedaar hoe 't nadenken, naar ons eigen
methodes, ons dichter en sympathischer bij Zebedeus brengen
kan... Wij zijn Schopenhauer een woordje van dank verplicht,
en nu gaan we stouter weer verder.
We hebben 't eerste boek reeds half uit. — De Wonderlijke
Avonturen zijn in vier boeken vervat, met twaalf bijlagen
daarbij, en een naproloog. Ieder boek is in avonden ingedeeld,
en eiken avond is 't een verhaal of een vertooning.
Zebedeus is aan 't zweven... In een heelalieken schemer,
hemelsch en helsch tegelijk, gaat een Danteske wereld open
voor hem. Een wereld als weinig verbeeldingen ooit in staat
waren eene te scheppen. Van Looy, de vergoder der werkelijkheid, de uitrafelende beschrijver van 't stoffelijk schijnsel,
heeft hier getoond wat hij als fantasieëndichter kan, en over
onze wereld de schemeringen van zijn magnetische droomen
doen schitteren, van dien vijftienden 'tot dien vier en-twintigsten
avond, zóó dat ook deze nachten schooner dan de dagen zijn.
Wat voor tooveringen van licht en klank en geur in die stellaire
parken van heerlijkheid, de eene verrukking uit eíß weer de
andere in 1 't Geluk gedragen door die eindelooze reien van
kuische paren in «de tuinen, de weien, de wouden, beluisterd
met de drachten van bloesem, het insectengeglinster en de fes
vogels en de aanzwellende zwanen, het water-tonerd
weerspiegelende, wars van droesem, de wolkenlooze a.ether-
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oceanen »... Maar zoo hoog een geluk is niet blijvend of de
stevigte der zuiverheid moet in monsterachtige vizioenen van
zwadderleeljkheid zijn doorproefd, en door die maremmen van
vuile viesheid moet nu Zebedeus heen : door al de zeven
hoofdzonden en meer nog, langs de spectrale gedierten,
hun drekkigste middeleeuwste symbolen. Eentje daarvan:
((Wederom bewoog het vuile vocht tot in zijn kolken. Nu
meer, maar geringere bobbels overstoipten de brj. Zij loosden alle gelijk de eerste een kwalijk riekenden damp, die
wittíg oprookte na het bersten van de blazen. En zie, een
dik gernormelte dat oranjeachtig als afgetrokken thee, nog
onder schemerde, stak nu een visschenbek, verholen gumlachende, door den vloer naar boven. En deze zeifvoldane bek
was als een beugel, waaraan hangen zou een schepnet dat te
groot is, zoodat er oiervalletjes zijn aan de beide beugeleinden,
zooals ook aan onverzadelijke jonge spreeuwenbekken te zien
is, en ook zoo gelig hingen er peinzerige plooien aan weerszijden van de hoeken dezer slurf. Het was een vervaarljke
Vorsch, die, spartelend lang met zijn strepig gebroekte beenen,
te steunen kwam op de modderkluit door den worm gevormd.
En al aanstonds begon hij zich op te blazen, lekker gepensd
als hij was in zijn gebloemd vestje, - onderaardsche orchideëen in een molmen grond - en terwijl zijn redenaarshandjes
lagen op den lezenaar van dreh, keken puilende oogen door de
gouden cirkels van eenen neuslcnijper Zebedeus aan, dilettantisch-demonisch. En daar het diluviaansche zwart van het
neusstuk onbewegelijk bleef, rimpelde de krop langzaampjes

harmonica-plooitjes, verslikte zich bedachteljk en de Vorsch
kwaakte..
Nu is onze Zebedeus door de beproevingen heen, en
steviger thans kan hij gaan naar 't paleis der Meditatiën... 't Is
als had onze held naar de Oostersche leer het soma gedronken,
om te verheeren voortaan in broederschap met de reinste en de
mooiste cosmische krachten.
Maar vergeten we intusschen de gestalte met het koffertje
niet : Op den vijf en twintigsten avond, die 't eerste boek
besluit, krijgen we daarvan een «vertooning »: 't lichaam met
het valiesje in alleenspraak; en daar in enkele bladzijden
ligt opgetast een massa van die enorme geestigheid door
Shakespeare over zijn drama's rondgeflitst.
In het tweede boek daalt de ziel van Zebedeus uit haar
zwerftochten in de oneindigheid weer naar 't verlaten lichaam.
Maar dat lichaam groeit uit tot het nu in gepaste evenredigheid
zulk een ziel kan dragen. 't Zal wel wandelen met zijn voeten
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op den grond, maar het steigert weg tot waar zijn hoofd zich
verliest in de wolken.
Al dadelijk heft Zebedeus voor zijn Aarde, die hij thans
wedervindt, een lyrischen groet aan over haar schoonheid.
Want alles heeft hij gezien en gehoord, en toch blijft het hem
best en liefst in dit kleine hoekje van 't heelal. En in de poëzie
die hem bedwelmt voor den moedergrond waaruit zijn lijf is
gegroeid, voelt hij zich mee uitzetten en verluchtigen in de lucht.
Al zingende schiet hij op, maar op zijn adem wiegt een zaadje
d voor hem en dat hij overal volgen zal.
mee, dat opdwarrelt altijd
Dat zaadje ? Misschien 't zelfde als uit « Proza » : «'t Zaad
is er, de grond wordt er van bevrucht en men weet niet hoe.
Vliegt het op den slag van den geweldigen, wordt het aangedragen in de bekken van zwervende vogels? 't Doet niets.
't Zaad is er, en 't valt en kiemt en schiet wortel. Roeit het uit
hier, 't baat niet, want 't komt elders op, dat groeit, dat groeit,
voortvegeteerend almaar, almaar in den mest van rotte en halfvergane aardstof. » ( i)
In de wolken ver van alle afleidingen plat-bij -den grond
vindt hij het heerlijk, al volgend het zaadje, wijsgeerige bespiegelingen te laten losgaan over een esthetica, die ginder hoog in
de onbelemmerde ruimten veel zuiverder regeeren moet dan
hier beneden, aan- zijn aarzelende voeten. En alles vertelt hij
aan 't zaadje dat zwervende voorzweeft : « Ik bijvoorbeeld
weet van mijne moeder dat ik bij haar op zeer schoone armen
lag en van mijn vader staat vast dat hij nooit iets minderwaardigs dronk. Wij zijn het gestalte-geworden vermogen; de
geboornen uit de machtige lendenen der Rede en de gekoesterden van de niet minder degelijke Verbeelding. Ja, wel dragen
wij het merk, zoo sprak hij, zinnende zijne oogen afwendend
van het zaadje, te zijn het kroost dier beide onvolprezenen.
» En niet is het verwonderlijk van zulk kroost, natuurlijke
kinderen als zij zijn, wanneer zij zoozeer hunne moeder liefhebben boven hunnen vader, zaadje. Haar, bij wie zoo langen
tijd zij warm het hadden, in wier schoot gelegen zij hoorden
van hun grooten Vader, en leerden liefhebben en vreezen den
dikwijls zoo ongenaakbaren oorsprong van hun leven. 0 ver
verrukkelijk is het liggen in haar schoot en het-rukelij,
kijken in de diepe spiegels harer groote oogen; wie er in
schouwt voelt zijn hart, weet dat hij leeft en troost zich....
Moeder, o moeder, eene vraag, eene bloeiende vraag: kent hij,
mijn vader, oogenblikken van verdwazing, kwaamt gij toen hij
(i) c( Een Tango », Proza, 3e druk, blz.
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u riep, of moeder, waart gij het die hem opzocht in zijn een
-zamheid?.
Tot het hoogste heroïsch-individualisme,zooals van Deyssel
dat eenmaal opvatte, is nu Zebedeus uitgedijd en ook Van Looy
zijn stijl : « Mislukt nog eens, aldus uitte Zebedeus, terwijl zijn
toe-oogig gelaat zich fronste in vele oveilangsche rimpels, weg,
weg, brandvlakken, vaderlands-liefde en pustularia. Daar zal
je 'm hebben, vervolgde hij en hij niesde frank, nu zal het
beneden ons gezegd worden.., het motregent al, tja... tsja; ...
o gij luchtige woordspeling, tsja, o gij prikkelaars van de ver
gangen des geestes, in waarheid zijt ge vele malen de-stope
verluchters van de droogste aller economische redeneeringen,
oostersche humor om noordsche pruim-monden en behalve dat
gij ook de bouwers zijt van voedzame knol -voetige gewassen,
moet ik wel erkennen dat gij nu waarlijk zijt: zonneschijntjes
om de randen van zwangere wolken.
Maar, met opzet of door den drang van zijn lichaamsaard ?
heeft Zebedeus geniesd, zoo hield hij nu even den adem in en
zoo is 't gebeurd dat het zaadje dat hij, zwervend in hooggehouden beschouwingen, immer blies voor zich uit, is aan 't zakken
geraakt, tot het kwam daar, waar het, ondanks al de idealistische begoochelingen van Zebedeus die voor zijn zaadje een
plaatsje zocht in 't ruime, in 't hooge en in 't ijle, nu rusten zal in
de aarde.
En zoo is onze held die zich óók heeft gebukt, weer een verkeerende onder de menschen. Zal zijn levensvorm, de levensvorm van den dichter zonder menschenkennis, van den wijsgeer
zonder logika, een gewone nu worden ? Wie weet wat er zou zijn
geschied, had hij, de man van 't oneindelijk ruimte-gevoel,
niet gezien een meisje, waarbij hem de meening aandoet dat
hij zijn onmatig opgezwollen schoonheid moet doen inkrimpen
tot de kern eener gewoon-aardsche liefde. Maar bevliegingen
van zijn zuivere grootheid heeft hij nogwel : af en toe komt hij
nog eens uitlengen in zijn cosmisch-vormloozen vorm : « liggende
onder het duizendlagige goud van eenen avond. Hij lag in zijn
geheele lengte, maar zijn beenen waren verzonken in een
bedding van kleuren, hi had het hoofd op zijn gehoekten
rechter arm gelaten, terwijl de stoere linker de langzame
glooiïng volgde van zijn buik. En zijn gelaat, heel de zuivere
doorsnede van zijn jeugdig en eenigszins als afgestreden hoofd,
was daar te zien aan den trans gelijk een dun-beschaduwd
gebergte, waarin zijn oogen als purperen ravijnen, en voor zijn
wat openen mond, zwierven rood als vruchtensap en amber-
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geel als nektar uit bloemen woikj es zacht brandende omrand
gelijk ontvlamde ambrozijn ».
Maar Zebedeus heeft het meisje gezien, het meisje dat hij
lief heeft en dat wandelt over de aarde ; en naar haar zal hij
nu uit zoeken gaan als naar zijn nieuw geluk. 't Is een meisje
dat omdartelt in de reine, blijde natuur, tusschen bloemen en
groen... Doch de gloed van Zebedeus' liefde, die zoo mooi is,
maar toch aardsch, verteert nu voorgoed zijn weidsche afinetingen ; hij groeit naar 't meisje toe tot een gewone menschengestalte; hij vervormt zich naar zijn beminde voorwerp: is 't
niet een vaste wet dat het subjekt zich altijd schikt naar de
maat en 't vermogen van 't beminde objekt; dat de gewone
mensch groot groeit naar zijn liefde ? maar dat Zebedeus, met
zijn afmetingen, noodzakelijk zal moeten dalen en dolen wil hij
zichzelven brengen tot een vrouw. En vraag me niet langer
naar zijn koffertje meer : hij heeft het opgehangen aan een
hoorn van de Maan, zegt zijn mystificeerend verslag, maar. ik
vermoed met reden dat hij in zijn vooruitzicht van een huiselijk
leventje, zijn valiesje voorgoed heeft weggezet, dat hij nooit
weer naar Marokko zal gaan, dat hij zijn Hollandsche grensjes
niet meer overschrijden zal, en dat hij een model van een
burger wil worden.
Maar blijft hij op aarde, en blijft hij in Holland, zijn
vroeger bestaan heeft hem iets geleerd dat hij altijd onthouden
wil : hij zal 't gevoels- en verbeeldingsleven hoog houden, hij
zal zich niet laten overrompelen door het proza, door al wat
het verstand aan nuchtere wijsheid over de menschheid heeft
uitgestrooid : cijfers, formulen, machinerie. Van de aarde wil
hij niets dan zijn meisje en de vreugde die zij brengen zal.,. Och
Zebedeus ontkent dat de moderne wereld iets dichterlijks
in haar ontdekkingen zou hebben gebracht : Zij heeft met al
haar mechanische overrompelingen onze aarde vervaald, ver
Treinen
einen en automobielen vooral zijn hem-grofdenvlijkt.
een gruwel, professionneele doodrijders zijn 't van menschen en
van stemmingen.
((Het loeide achterom, gorgonisch en chromatisch zwol 't
geluid en ziet een vermiljoen gevaart schoot door den boog der
boomen. Met eenen zwaai, of kliefde het zijn wolk van stof en
-hellend als een bol, verscheen het voor de menigte, en suisde
listiglijk, pijlsnel met zijn lange loopplank langs den vloer, op
botte, grijze rondsels, prachtend, triomfantelijk, hooger dan een
four-in-hand en heel veel langer dan een char-à-bancs. Als
beelden van vermaarde noordpool-vaarders, met aangezichten
door de kou vervreten, vertoonde het 't gezelschap in zijn
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zachte binnenste, plechtiglijk gezeten, vis a vis; een pop in een
geteerd foedraal, in vechtstand bukkend, of drilde hij een boor,
was dienend in de voorschulp; een onderzeesche bril was aan
zijn hoofd gebonden; hij keek, of keek hij naar de achterdeelen
van een denkbeeldig span. Een vracht Herkules-tasschen en
reuzige city-bags, van korven en bennen; hondenhokken, windzeil en reddingboeien, bevond zich boven op, en zoo betorend,
betransd, beheerschte het den leeg geveegden weg, al huilend
seinen van een schip in nood.... Plomp-natuurlijk stonden er
de koeien aan den slootrand langs een weitje, droomerig te
kijken naar die trommelende wereld op hun weg, waar 't flitste
en brokkellichte als scherven glas verdwaald in 't zand van
akkers, en spiegelde als in duizend omroepers-bekkens en sper
als op een legio veekooperspet-vizieren; naar 't krisse -keld
krassen der scharmaaiselen, strukturen, armen, beenen, van
oud-vormsch tuig met afgehaakt lemoen : coupéen en clarencen,
van karren als affuiten; nachtmerriën ; bezeten wagenen zonder
paarden op hol. De koeien staarden lijdelijk en voelden niet dat
hun de zoete melk ging hotten in de uiers en Zebedeus scheen
het ook niet meer te weren; hoog boven smoek en smook,
galmde, omfioersder zijn stem.... Idioot, dat dichtdoen van de
pittoreske raampjes; idioot, dat kuchen in de sanatoriums;
idioot, dat overbuigen van de moeders in de kinderwagens;
idioot, idioot. Zeer goed, vader, gij schaft beter stof, achter de
boomen is de plaats voor oude lieden; juist, juffrouwtje, dek
uw limonade met een schoteltje; opperbest, meneertje, scherm
maar uw bloempjes met een paraplu. Met dit al zijt gij maar
stemloos vee, laf, en minderwaardig dan de honden in de
kennels die ten minste janken.... Chauffeur, full speed 1»
Op zijn zoektochten naar zijn meisje, dat godweet waar zitten
mag,maakt Zebedeus verder zijn opvoeding onder de menschen:
hij hoort ze praten over een glaasje bier en over historisch
materialisme, over meloenen en over het internationale proletariaat, over vulkachels en moderne muziek. 0, wat vindt een
lichter als de groote Zebedeus onze wereld van wis-, natuuren scheikunde een monsterachtig gekkenhuis!
Maar nu is, helaas, door min van zijn meisje, en door aanhoudend verkeer onder ons, Zebedeus gekrompen tot een
doodgewonen mensch. Quoties inter homines fui.. . Ook hij
moest het wreed ondervinden. En nu krijgt hij ook zijn meisje
in het huwelijk.
Hij is getrouwd, laat het ons maar zeggen : tot over zijn
kop getrouwd. Hij verschijnt zelfs niet eens met een broek;
die heeft zijn vrouw aangetrokken. Zebedeus zit in den hbek,
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met een chamber-cloak om, in pantoefeltjes van gebloemde
feister, zoo dicht mogelijk bij 't vuur om zijn ras-vergane bloed
en futlooze leden te warmen. Och wat is onze groote Zebedeus
een renteniertje geworden! Nog hult hij zijn hoofdje in wolken... maar 't zijn die van zijn pijpje. En Zebedeus, dien de
heelalieke ruimte zelfs te klein was in de zwieringen van zijn
transcentendeele verbeeldingen, vult thans behaaglijk zijn
buikje tot een tonnetje dat hem noopt maar liefst voor 't gemak
te zetelen in een kakstoel. Dat is de huiselijkheid, waarin
Zebedeus zijn bestaantje slijt door de Bijlagen heen... Knusjes
vegeteeren doet hij, en bij eenieder zal hij wel heeten een brave
vent, want hij vindt het heerlijk een aalmoes te geven, soms
royaal... Daar wordt gescheld. 't Is een bedelaar. Kom vrouwtje,
geef den man een Iouis. En Zebedeus oefent een werk van
barmhartigheid... jegens zichzelf, jegens dien bedelaar, die
niemand anders is dan onzen eersten Zebedeus met het kof
reis gaande, den grooten weg op naar een-fertj,wop
nieuwe incarnatie, misschien de blijvende. Want Zebedeus in de
Wonderlijke Avonturen hier verhaald, had het in zijn grootsche
jaren niet gebracht tot die vaste verschijning, die de heerlijke
schoonheid in zich heeft voldragen, en onsterfelijk blijft zweven
boven de stof. Hij had de zwakheid zich weer neer te laten op
den grond... En het renteniertje is gestorven, stikkend in zijn
ikkige vetheid.
Zebedeus was groot! 't Geen ze voelen, de besten onder
ons, nu en dan eens in 't leven, Zebedeus heeft het uitgehouden
al dien langen tijd van zijn kracht. En in de later jaren van zijn
rentenierend burgerschap kon hij terugzien op een glorieus levensvak met hemelsche gloeiingen van licht. Wij allen zullen
sterven als deze Zebedeus, maar God gave dat we in ons leven
een tijdperk vinden zoo heerlijk en zoo edel van verwerkte lij ke strevingen.
Want de menschen zijn toch nog zoo zwak. Al kregen ze
ook van hun Schepper een gelaat gericht naar den hemel, ze
blijven toch wroeten in 't stof; en in « Hij ». in de bijlage VIII, die
meesterlijke persiflage der menschelijke ijdelheid, geeft Van
Looy, die zooveel verstaat en zooveel vergeeft, een vergoelijkende verklaring van onze verdierlijking, een al te vergoe^lijkende zelfs :
« Geschoold en gevormd te worden in een grootsche oneirii
digheid is bovendien niet elk beschoren, waardoor ook weér
niet ieder de verscheidenheden dermate beheerschen zal tot de
vorming van een schoon beeld noodig. Want, het moeten omgaan met lagere naturen, en welke soms, slangen, nijlpaarden,
-
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apen, geschiedt niet zonder scha, maar al te dikwijls bekomt
het goddelijk menschwezen daardoor iets in zijn uiterlijk, wat
aan die wezens herinnert. »
Al te lang heb ik gesproken; en 't ergste van alles is
dat ik voor velen nog niet eens heb begonnen. Maar 't is Vastenavond nu ik schrijf. Daar beneden vult het menschdom de
stad met zijn apen- en zwijnenspel. Och, nu zijn de luitjes eerst
waarlijk zichzelf! Zoo, met hun gémaskerd gezicht, geven ze
eerst lijk 't behoort hun ongemaskerde ziel,,. Zoo 'n beetje
carnaval op dit papiér was dus wel te begrijpen.
Nu, ziehier in 't kort wat er nuchtertjes weg valt te zeggen.
Als 't werken geldt lijk deze, zou een bespreking best als motto
dragen Tame's woord, dat ik nu niet tekstueel terugvind, maar
dat ongeveer luidt aldus: ((De ware wetenschap veroordeelt
noch spreekt vrij; zij stelt vast, zij verklaart; zij beschouwt
met eerbied en liefde alle vormen der kunst, alle scholen, ook
die welke malkander schijnen uit te sluiten. Alle neemt zij
tot zich en onderzoekt ze als uitingen van den menschelijken

geest. »
De kritieker, wil hij objectief, dus wil hij i&s wezen, moet
zich inleven in 't geen staat rondom hem, en daaronder zijn
dingen die hij, zoowel als de andere menschen, vreemd zal
heeten. Maar ook naar dat vreemde zal hij gaan, zonder voor
oordeel, zonder vooringenomenheid, ook zonder zucht naar
nieuwigheid of rarigheid, ook zonder poseerende ijdeltuitigheid,
maar uit zuivere kunstliefde. Hij zal zich inleven in 't vreemde,
en het passsievelijk laten inwerken op hem. Eerst naderhand
zal hij zijn eigen bedrijf beginnen, onderzoeken en uitmaken in
volle oprechtheid, met de macht van begrip en den rijkdom van
gevoel die hem uit zichzelf ten dienste staat. Feuchtersleben
sprak een hoog en schoon woord toen hij meende: «Verneinén
darf und kann man eigentlich niemanden, man musz jeden zu
erklären suchen, und das ist die wahre Kritik.))
En zoo zal men de ((Avonturen van Zebedeus)) laten
binnenkomen en bezinken in zich als de bespiegelingen van den
sterksten en volledigsten impressionist, die de Nederlandschè
letterkunde thans aanwijzen kan. Men zal ze opnemen in zijn
kunstvoelersbewustzijn als 't relaas der verrukkingen waardoor
een der meest bevoorrechten van ons geslacht in zijn gezegende
dagen van hoogste schoonheidsgenietingen is gegaan, als 't
proces van Jac. Van Looy's artistengroei, de gang van zijn
hoogste wezen dat uit zijn klein-gewone mensch-zijn opschiet
naar alle richtingen de ruimten in.,.
Dat nu Van Looy bevattelijker ware geweest in 't geen hij
-
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hier voorstelde, had hij rekening gehouden met der menschen
geijkte denkgewoonte — ongetwijfeld. En dat hij met helderder
en steviger wijsheidsverbruik vollediger kunst had geleverd, —
even ongetwijfeld. Maar dit heeft hij nu eenmaal, naar zijn
verstokten tachtiger-aanleg, niet gewild -- en of hij begrepen zou
worden was de minste van zijn bekommernissen; zijn hoogste
was, aan gelijkgeaarden, of daaromtrent -- iets mee te deelen
van 't onuitsprekelijk genot dat een scheppend kunstenaar
smaakt. De vraag is daarbij of Jac. Van Looy wel anders had
kunnen doen. Vergeet nooit dat hij voor alles is een schilder, dat
hij ex professo gelijk alle schilders veel meer genot vindt in zien
dan in denken, in visie dan in conceptie; dat hij zelf eens heel duidelijk heeft gezegd : ((In zijne van natuur buiten zichzelve levende ziel wou het groeien in gezichten, en in gedachten niet. » (i) Dat
ligt in de schildersroeping. En zie, Herman Bahr, in zijn roman
« 0 Mensch », heeft het onlangs nog heel, kras gezegd :Twee
schilders laat hij spreken tot mekaar, en ze zijn het eens
Das Gehirn musz beim , Malen schweigen! Zoo schildert
Van Looy, zoo schrijft hij ook. En hij heeft er verbazende pret
in zich te verbeelden, hoe raar de lezers hem zullen vinden,
dat zeldzaam exemplaar evenzeer geboren schrijver als geboren
schilder — de lezers die niets geen benul hebben van hoe 't er
in een schilderskop uitziet. Als Van Looy denkt, denkt hij liefst
aan dat geval. Vandaar zijn kostelijke, gansch eenige humor :
« (Overwegen)... maar och, het verveelde zoo gauw, en eer
hij het wist stond hij voor een spiegel te spotten.... Kijk, het
baat niets.... je hoofd blijft even groot.... wel, was lachen niet
een wijs ding ? » ( 2) En zijn hoogste strevingen doorschatèrt hij
natuurlijk het luidst _met dien humor. Kunt ge hem niet volgen,
of zijt ge braaf burgerlijk in de duizelvaart om uw eigen zoo
zoetgetroetelde lijfje bezorgd, blijf dan achter in de keuken,
en eet maar door, maar zorg er voor niet te versmachten
onder de vracht scheldwoorden die neerploft over uw lafhartige
plompheid :
» Schunnigen en gij vooral schamelen van geest ; schimmelingen, schreioogen, , scheefmonden, schurftkoppen, scharminkels, schrielhalzen, schrompelvellen; schapen stom voor den
scheerder; schuilevinken, scheitlaarzen, schoenescheefloopers,
schouderbulten, schrilpiepers, schipperaars, verschoppelingen,
tast toe; schorem, schorremorrie, houdt u vaardig. Schurken,
schelmen, schandalen; schoeljes en schooiers op schobberde-

(i) Gekken, blz. io8 - 1 og.
(2) Il id., blz. i io.
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bonk; schobbejakken, scharredieven, schavuiten en schoften;
schootverkrachters en schroevelosdraaiers; schavot-springers
en schiedammer-maats, de schaft staat klaar. Schetteraars,
schreeuw-leelijken en schrawaaiers; schuiftrompetten, schalmeiers, schrijvers en schilders; schoolvossen, schalken, scheikundigen, sla een versche worm aan den haak. Schrokken,
schrapers, schransers en schuimers; schaterlachers, schommelbuiken en schoonheden; schouten en schepenen; schamperscheutigen, schatters, schij nheiligen en schriftgeleerden,
murmureert niet : deze bloed scheldt ons aan en schittert
met de taal, maar zegt deze man schift en verzamelde schematisch >' (i).
Tot zijn uitmiddelpuntige virtuositeit is Van Looy toch
ook maar gradatim gekomen. Met aanloopjes als 't ware heeft
hij in zijn vroeger werk, op de oogenblikken dat hij uit zijn
Rembrandtieke beschrijving zich loswerkt, zijn ZebedeusAvonturen beproefd. Lees b. v. in ((De Nachtcactus)) de
prachtbladzijde die aanvangt: «Hij droomde...)) (2). Dat zijn
preluden. En dan heeft hij jaren zich afgezonderd, tot hij
die onbedaarlijke grilligheid die hypertrofische verzenuwing,
waardoor abstracties verbeeldingen worden, en waaronder alle
anderen jammerlijk zouden bezwijken, bemeestert met zijn
reuzensterk artistengestel tot het worden in genotvolle har
monie: Wonderlijke Avonturen.
Zoo is dit boek een uitstraling, die zal blijven schitteren,
van Jac. Van Looy's raadselachtig vermogen van zien en
verbeelden en zeggen. Zijn hoofd is nu eenmaal geen denk-

toestel; zijn hoofd is een opslagplaats van visueele indrukken.
En dat hoofd heeft tot zijn dienst een hand die door 't penseel
de pen heeft leeren hanteeren; zoo magistraal dat ze schilderend weergeeft alles wat in dat hoofd zit opgetast. Hij laat
zich overweldigen door de kleuren, door elke tint van 't prisma
dat hij immer weet te zijn de splitser op aarde van 't eene gouden zonnelicht. En wil niet langer meenen dat kleuren enkel
zijn uiterljkheden en oppervlakkige grillen. Gcethe, de natuurdichter en natuurgeleerde, wist wat hij zegde toen hij 't uitsprak:
de kleuren zijn bedrjvers en lijders van 't licht. Bij het
uitstallen van zijn schatten had Van Looy voorheen zijn gewoon
menschenverstand wél gebezigd. Niet als bron van zijn kunst,
dat nooit; maar hij had het gebruikt om orde, om rangschikking
om regelmaat te brengen in zijn elastischen rijkdom. Met ver(i)

Avonluren, blz. 8o-8 1 .

() Proza, 3 « dr., blz. 13 1.

Sob VAN LOOY'S WONDERLIJKE AVONTUREN VAN ZEBEDEUS
standelijk overleg had hij bijeengezocht en gekozen tot beschrij vingen en verhalen in « Proza », in « Gekken », in « Feesten »•
In de uitwerking van zijn realistische visies en zijn vizionnaire realiteiten had hij altijd logika gebezigd — een logika die
fijntjes alles in orde legt tot geleidelijk gebeuren. Hij had alles
naar eenheid gedrild, zoo dat de bedrevenste schoolmeester
tevreden kon zijn.
Ditmaal, in zijn Zebedeus, verkoos Van Looy dat niet te
doen .'t Verband,dat hij had genomen als boodschapper tusschen
hem en 't publiek, gaf hij ditmaal vrijaf. Wat er omgaat in zijn
kijkers- en verbeeldingshoofd, wat er leeft in zijn artistenbewustzijn, gaf hij nu direct. Dat is bedenkelijke tachtiger - theorie
inderdaad. En de bezwaren daartegen zijn vele. Maar als echte
kunstenaars als deze Van Looy die looden leer omzetten in
gouden practijk, dan zal ik mezelf niet verbieden toe te juichen.
Om twee redenen : om 't genot van zulk een kunst op de wijze,
die ik de eer had u te verklaren; en omdat deze zuiverste en
hechtste prozaïst (i) uit de moderne school met zijn sterkste
werk ontegensprekelijk bewijst wat wij altijd met veel anderen
en grooteren hebben beweerd : ((die kunst is niet sociaal », die
kunst vervult nooit een roeping voor de schare. Zulk individualisme principieel te hebben nagestreefd, hoe heerlijk soms ook,
is haar zelfmoord geweest.
Toch nog dit. We leven in een tijd en we zitten hier op een
plaatsje waar we 't Nederlandsch hooren uitmaken voor al wat
onwaardig en leelijk is. Nu zou 'k wel eens willen bewezen zien
of er veel talen op onze aarde bestaan, zoo rijk, zoo machtig,
zoo veerkrachtig, dat ze in staat blijken om door dik en dun,
zonder vrees of blaam, onverschrokken en onverheerd, zulke
Avonturen mee te maken.
J. PERSYN.

(i) met Van Deyssel.

Wie kent Door Opsomer niet? Opsomer, den jongen Lier
schen schilder, die voor enkele jaren met zijn « Adam en Eva
uit het paradijs verjaagd)) te Brussel den Godecharleprijs won?
Op staatskosten reisde hij in Oostenrijk, Duitschiand, Frankrijk
en Italië, tochten die niet weinig bijdroegen tot zijne kunstont
wikkeling namelijk van Venetië, waar hij werkzaam was
tijdens de groote tentoonstelling in 1908, bracht hij het warm
koloriet mee, dat thans uit zijne schilderijen gloeit.
Nochtans voelt hij zich maar 't huis in 't begijnhof zijner
geboortestad : dat dit zijn kunstparochie is geworden, weet
elke Lierenaar. Ook, wilt ge, tijdens de zomersche verlofdagen,
Opsomer spreken, ga dan naar 't begijnhof, daar zult g'hem
vinden, staande midden op de straat voor zijn ezel te schilderen, alleen of soms door vrank gapende bengels omringd. Alle
begijntjes kennen hem, en vice versa; hun pastoor, een bescheiden kunstminnaar, is zijn vriend. Hun rustig stemmige
miniatuurwereld is om zoo te zeggen zijn eenig waarnemingsveld geworden. In die smalle straatjes en steegjes, (het
« Heemdsmouwken » is amper éen meter breed) is er geen
hofpoortje of hoeksken of hij weet het liggen, geen klim- of
-

-

vetpiantje of hij weet waar het tiert.

Spoedig immers vindt hij in een oogenschijnlijk-alledaagschè
begijnenstede den artistieken, den schilderachtigen kant, en
weet hem weer te geven even eenvoudig juist, maar door zijn
verfijnden kunstzin gelouterd. Jaren lang staat hij daar zoo te
penseelen, studie op studie makend, schets na schets. Zijn
volhardende pogingen werden pas met een prachtig stuk beloond
in zijne laatste groote schilderij « Begijnhofprocessie», die vOor
eene maand in de Brusselsche Tentoonstelling, in de kunst
Jubelpark prijkte, en er de bewondering van-afdelingvht
alle ware kunstkenners opwekte. Niemand immers kan dit werk
voorbijgaan, zonder er belang in te stellen, want voor de
onverschilligsten is het nog een stuk uit de natuur, een brok
uit ons vlaamsch volksleven, - en 't zal voor de nakomeling
schap een geschiedkundig tafereel blijven, - weergegeven met
knappe techniek en vernuftige eigenaardigheid. En hoe kan dit
anders? Met innemende toewijding, «con amore» werkte de
kunstenaar gedurende een gansch jaar aan deze processie.
-
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't Weze mij toegelaten den lezer opmerkzaam te maken op
de hooge kunstwaarde van dit schilderwerk, dat ik, op het
atelier van Opsomer, lijn bij lijn, streep bij streep, zag ontstaan,
en dat hem zooveel studie kostte, studie van opvatting, van
samenstelling en van kleurenverhouding; en zoo mijne sympathie voor den « Door » mij in deze bespreking wat te ver zou mee
mij, om wille onzer vriendschap zelve. -slepn,mvrg

De schilderij vormt een triptiek. Het onderwerp zoo door
en door Liersch zijnde en zoo volkomen onder het bereik der
groote massa liggend, heeft zelfs geen opschrift noodig ; het is
duidelijk en spreekt door zich zelf. \7Vant, al is Opsomer een
impressionist, hij drijft zijn impressionisme niet te ver, en weet
eene juiste maat te houden Hij staat buiten de reeks artiesten,
wier werken, zooals dit der Symbolisten in de poëzie, tot het
gemoed van enkele ingewijden spreken, en nopens dewelke het
humoristisch dagblad de c< Punch %>, bij 't bespreken eener Londensche Kunsttentoonstelling verklaarde, dat men niet goed
kon bemerken of het voorgestelde een portret van Wellington
was, ofwel ... een waterval bij maneschijn!
't Is dus een begijnhof-processie, of liever, een drieledig
tafereel uit die processie : links, het muziekkorps der Xaverianen ; in 't midden, een groep maagdekens, en rechts, de
begijntjes.
— ((En het priesterkoor met het allerheiligste ? » zult ge me
vragen, « waar blijft dat ? » Opsomer ziet de poëzie van onzen
godsdienst niet zoozeer in het flikkeren van een gulden baldakijn, dat doorgaans log en zwaar gevaarte dat zoo weinig tot
onzen geest spreekt, noch in de geurige wierookwalmen die uit
de zilveren vaten opstijgen; — zoo vereerden de Ouden ook de
Goden van den-Olympus, — maar voornamelijk in de nederige
vroomheid der kleinen ; hij voelt zijn oor gestreeld door de
zilverig-ruischende klanken van psalmende kinderstemmen. Die
poëzie dringt door tot in zijn aangeboren kunstenaarsgemoed,
en, zwanger van trillende zielsontroering, deelt hij ons dien
indruk mede in deze onopgesmukte tafereelen„ die in de klaarte
hunner bekoorlijke kleuren baden, zooals wij ze in de natuur
bewonderen in de Junizon op een helderen processiedag.
Want de ruimte en de helderheid die in deze paneelen heerschen maken er al de heerlijkheid van uit. Dit frissche in den
ontvangen indruk, zou Opsomer dit niet te danken hebben aan
het feit dat schilderen voor hem nooit een stiel maar altijd een
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genot is geweest? Genot voor de oogen, ja, maar ook genot
voor den geest, want het gedacht moet stralen door het stof
kleur : dit voedsel voor den geest vinden we hier-felijkdr
voornamelijk in het hoekje diepblauwe lucht dat boven de
lichtende samengepakte zomerwolk welft ; het roept in onzen
geest het gedacht aan den hemel, waaruit de Godmensch, die
hier ter processie gedragen wordt, nederdaalde.
Door hunnen samenhang en hunne gelijkmatige kleuren
maken deze drie paneelen een harmonisch geheel-versmlting
uit, waarin niets overheerschend is, en waarin ons alles tot
ingetogenheid stemt alsof we de processie wezenlijk zagen
voorbijtrekken.
ry Paneel. — De « Suskens » (i) openen den stoet. Ze komen
uit de Margarethastraat en draaien, vaandel voorop, het Helle
eventjes hebben we den tijd de achterste-strajein.Nog
muzikanten op zij te zien: 't Zijn mannen, zoo echt herkenbaar,
dat hun naam mij onwillekeurig op de lippen zweeft. Alhoewel
minder typisch uitgelezen, staat het onderwerp van dit paneel
nochtans mijlenver verwijderd van platte banaliteit. Er spreekt
zoo iets gemoedelijks daaruit, juist omdat de werkelijkheid er
zoo waar en tevens zoo voortreffelijk wordt voorgesteld. Noch
dramatische houdingen, noch peuterige kleinschildering; niets
dan de eenvoudige breedgeborstelde vertolking van het vluchtig
geziene en het scherp opgeteekende eener fanfare, die op rythmischen processiestap door de straten trekt. Zeker blijft de
voorstelling portret; maar we staan hier niet voor het koud
werktuigelijk voortgebrachte beeld eëner lichtprent, maar voor
echtspelende muzikanten, blazend in hunne glanzende koperen
instrumenten op wier paviljoen nochtans het gulden zonnelicht
nog heller kleuren zou kunnen tooveren. Maar 't zijn menschen
die leven, die handelen. Onder elken knappen, juistgeplaatsten
penseeltrek zit het gevoel diep verholen. Bij nauwkeurig onderzoek zou men immers kunnen bespeuren dat de schilder hier
en daar een detail gesponsd, hier en daar een figuur met het
tempermes heeft weggevaagd, zonder dat er de rijpe kleuren
lijden kan.
-verwiklngdo
Waarheid en voortreffelijkheid heerschen in dit paneel. In
twee figuren is dit bijzonder opmerkbaar. Ten eerste, zeg ik,
dit tafereel is waar. Beschouw immers den processiebestuurder,
die daar, links, de muzikanten voor hem defileeren laat, en zeg
me of we soms niet werkelijk zulke aanstellerigheid aan het
hoofd onzer processiën aantreffen. Hij staat er met zijn meester(i) Het genootschap der Xaverianen.

310

IETS OVER ISIDOOR OPSOMER

lijk geboetseerde hand geleund op zijn staf, het blinkend zinne beeld van zijn macht, wiens zilveren bol zoo kunstig uitkomt op
het grauwe vel der trom. Hij staat, en wacht op het oogenblik
dat hij zijn bevelen geven kan; want hij moet alles bestieren;
zonder hem is 't spel niet volmaakt. Me dunkt, dat straalt uit zijn
opgetrokken wenkbrauwen, uit zijn voornaamkijkend gezicht.
Voortreffelijk zijn al de personen voorgesteld. Alhoewel
het meestal uit het volk gesproten of uit de burgerklas opgenomen zijn, hebben ze allen een zoo deftig voorkomen dat
dit aanvankelijk opvalt. Deze deftigheid schijnt voornamelijk
uit in de middenfiguur, den oude, met zijn kalotje op den schedel,
die daar statig en ingetogen op de Turksche trom slaat. Zie
met welke devote toewijding hij zijn nederig werk verricht.
Ontegenzeggelijk is deze een der karakteristiekste figuren van
gansch Opsomer's werk.
Nevens al die voortreffelijkheid hangt er nochtans over heel
dit paneel een zweem van guitigheid, van Vlaamsche koddigheid
die, al staat ze geheel anders uitgedrukt in de schilderijen van
Breughel en Teniers, ons nochtans aan die schilders denken
doet. Zooals de voorgenoemde meesters het dikwijls deden, laat
Opsomer hier den ernstigen kant van het leven bovenkomen :
lieden, die hunnen godsdienstzin uiten in plechtig trompetgeschal, gelijk de Hebreeuwen van het Oud Testament : ((in tympano et choro ». In dit opzicht is dit eerste paneel ook het best
geslaagd.
He Paneel. --- Kindergroep. — Onze eerste uitroep voor dit
paneel is : t( Wat 'n heerlijk licht! » En inderdaad, 't is de vol
een zomerschen dag in de kleurtintelende stralen-rijphedvan
eener hoogtijvierende middagzon. Het is er ver af dat dit licht
onze oogen zou verblinden : het is zacht en tonig getemperd in een
volmaakte evenmaat van klaarte. Hier vertoont zich Opsomer als
uitstekend pleinairist. Aanschouwdet ge ooit een wezen in volle
licht en in open lucht, dan moet ge bemerkt hebben dat zijn
kleur bijna uitsluitelijk beïnvloed wordt door die van een ander
wezen dat er aan grenst en dat, op zijn beurt, weer bekleurd
wordt door andere aanpalende tonen. 't Is juist deze toonverhouding in de kleurenschakeering die we in 't middenpaneel van
Opsomer's triptiek bewonderen, voornamelijk in die aanminnige
weesjesfiguren die daar, zoo schuchter en bedeesd, zoo stil-godvruchtig paternosterend, geruischloos over de bont-bebloem 1e
straat voortstappen, overgoten met licht, zoo zacht dat hun
donkere strooihoedjes omhuld schijnen met de hitte die speelt
in den wazigen dampkring waarin hun kopjes zich schijnen op
te lossen, terwijl violetkleurige schaduwen boven den sober
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afgewerkten volksgroep te zweven hangen, en fonkelende lichtstralen op de poeierdroge straatsteenen uiteenkletsen en weerkaatst worden op den grijsbestoven muur der oude begijnhofbuurtjes.
Hoe lieflijk, hoe diep-roerend tusschen de twee rijen weeskinderen, die witgelige maagdekens! Hoe naïef-tevreden trippelen ze met hunne bonte zinnebeeldige schilden onder de
opflikkerende vaandels! En wat 'n artistieke noot werpt in de
algemeene kleurengamma der gedaagde relikwiedraagsters de
karmijnroode toog van den mager-geschonkten berriedrager!
Veel volk wordt op dit middenpaneel afgebeeld, en niet
éene figuur mag van opgeschroefdheid of gemaaktheid, niet éene
kleur van schreeuwerigheid of wanklank beschuldigd worden.
Iiie Paneel. - Ziehier de statigste der drie groepen de
begijnen. 't Zijn beelden van ernst en vroomheid, die er niet
weinig toe bijdragen om Opsomer's opvattingen over schoonheid tastbaar te maken. Een volkomen rust spreekt uit hunne
gelaatstrekken, die half schuilgaan onder hun mystieke witte
kuif. Ze gaan, bewust van hun waardigheid in godvruchtige
overpeinzing verdiept.... godgewijde lien! Men zou zeggen
dat de schilder aan deze maagden zijn beste zorgen heeft
besteed. Al zijn ze niet afgewerkt met miniatuurachtige keurigheid, de behandeling ervan getuigt niettemin van schrandere
opmerkingsgave en van echten, edelen kunstzin. Ja, van schrandere opmerkingsgave : hoe menschelijk immers zijn die begijntjes voorgesteld! Hoe menschelijk voorwaar is 't, voor die
kleine naïef-godvruchtige menschenzieltj es, in een oogenblik
van verstrooidheid toe te geven aan een wenk van het duiveltje,
en een schijnbaar ietwat ijdel oogsken te werpen op de dingetjes
die rondom hen gebeurende zijn? Ze getuigen ook nog van
echten kunslzin : een zeker symbolisme heerscht in de kleedij
der begijntjes : de strenggeloovige nauwgezetheid van hun
geweten slaat geprent in de witheid en de stijve plooien hunner
laagafhangende sluiers, Ten andere worden die lijnen op zeer
vernuftige wijze gebroken door de schuinschronde omtrekken
hunner opgeschorte bovenkleederen.
Al deze figuren komen fel uit op den wijd-vluchtenden
achtergrond, en zijn met knappe perspectief kennis geborsteld.
Indien we iets guitigs vonden in het eerste paneel, iets vroomstil
in het tweede, moeten we het mystiek karakter van dit derde in
hooge mate bewonderen.
Maar minder vrede kunnen we hebben met den lantaarndrager die, in wit dunplooiïg koorhemd, ze vergezelt, en
wiens onvrome houding een felle tegenstelling vormt met die
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der andere processiegangers. Deze overigens fel afgeborstelde
figuur is het gewoon model van den schilder.
't Is juist alsof hij een alledaagsch werk verrichtte. Alhoewel het voor de hand ligt dat Opsomer in deze figuur heeft
willen protest. aanteekenen tegen de betaalde kerktamboermajoors die onze processiën zoo ontsieren (Zie hoe onverschillig,
met welke goedzakkige lamlendigheid hij naar u omkijkt) zag
ik liever, nevens de nederige begijntjes deze figuur door een
statigen vr jwilliger vervangen.
Vat den ernstigen indruk van dit derde paneel nog ten goede
komt, is de keuriguitgezochte achtergrond. Meer aangrijpend
en meer stemmingvol schijnen ons nu deze ingeslapene zeven
hunne verschrompelde groenige-tienduwschmrk,et
poortjes gelig gewelfd, waarop de schilder reeds in vroeger
afgemaalde werken beslag legde. Nochtans, de breede behandeling beschouwend, kunnen we eene wijziging in Opsomer's
kunstrichting waarnemen en we moeten ze goedkeuren. Hij
heeft zich weten los te wringen uit dien eenigszins stijf academischen penseeltrek die zijn vroegere schilderijen kenmerkte.
In wat hij, voor een jaar, te München tentoonstelde, konden we
reeds deze goede strekking vermoeden. Zijne behandeling was
toen al losser en nu wordt ze van lieverlede malscher en malscher. Opsomer wordt een . zelfstandig man, en zijn manier
kern-persoonlijk. Moge hij voortgaan ons zulke stalen te geven
van zijne zuiver-realistische kunst, in tegenstelling met zóovele
anderen die hunne talenten vergooien in het lage, naar de ongezc nde stelling « fart pour fart ».
Neen, kunst voor hooger, en ten laatste : kunst voor God!
Dat moet de leuze wezen. Immers, de bezieling der ware kunst
komt uit God, en haar schoonheid moet de verstoffelijking
wezen van een ideaal waarvan de Eeuwige schoonheid het
vormbeeld is. Want de kunst bestaat niet alleen in het natrwkeurig weergeven der uiterlijke vormen, hoe zuiver van lijnen
ook, maar tevens in de poëzie, de verhevenheid, den adel der
gedachten die moeten samensmelten in de harmonische verbintenis van het nabootsingsvermogen van het penseel, met-de
scheppingen van hooger vernuft en van idealiseerende verbeeldingskracht.
Em. BROES.
-

25 MAART 1842 - 8 MAART 1911

Een landschap als een droom zoo schoon. Een van
die stukken des hemels gevallen op aarde. Het meer van
Lugano, en rondom dien reuzendiamant de reuzenwachten
der Alpen, éen scheppingszang van heerlijkheid gezegen
in water, gestold in rots. Geen menschenrumoer, maar de
stem eener ongerepte natuur : de stem van wouden en
bergwatervallen. En in de vallei de muziek der vogels,
en de geur der bloemen stijgend in éen hymne door een
lucht van goud en azuur naar God.
Daar, aan dat meer van Lugano, tusschen de bergen
van Valsolda, dichtbij de Zwitsersche grens, ligt de villa
Oria; en daar heeft hij gewoond en gewerkt, wiens naam
alleen al zegt wat hij is, een volle harmonie van zachthid
en kracht: Antonio Fogazzaro.
Nog immer, zooals in Virgilius' tijd is dit gezegende
land: magna parens frugum, magna virorum.
Ginder verder, in 't Venitiaansche, werd hij geboren
nu 69 jaar geleden, in 't stadje Vicenza «la bianca città ».
Mariano was er een vader naar om zulk een zoon te krijgen, een baas van geest en karakter, klassiek ontwikkeld,
liefhebber van poëzie en muziek en huiselijkheid en familieleven; een kerel die, als 't er op aankwam, zijn man wist
te staan in den vrjheidsoorlog tusschen Italië en Oostenrijk, diezelfde oorlog die Silvio Pellico in 't gevang smeet,
en die ons, in vergoeding voor zijn vele rampen, dat
onsterfelijk boek heeft gegeven : ((Le mie prigioni ».
Antonio's moeder was een engel, een dichterlijk gestemde ziel die als haar hoogste zending beschouwde de
opvoeding van haar beide kinderen, Antonio en Ina. (i)
(i)

Veel verplichting voor Fogazzaro's levensbijzonderheden

heb ik aan P. Molmenti's ((Antonio Fogazzaro, la sua vita e
le sue opere ». Milano,

1900.
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Dat huwelijk was een hemel vijftig jaar lang; een
zielsdiepe godsvrucht was van die beide ineengesmolten
levens de leus en de kroon....
Volkomen eensluidend zijn de gegevens eigenlijk niet:
De goed ingelichte Molmenti schrijft : « Tuttà la sua
famiglia era penetrata di religiosità ; il padre e la modre,
entrambi cattolici ferventi, osservarono sempre e onorarono
la esterna professione della religione e gli atti del culto :
alle chiese usavano assai spesso, ma della religione s'erano
formata un' idea grande e magnifica, lontana dalle frivole
meschinità onde alcuni la impoveriscono ». --- Ietwat
minder instemmend spreekt de even goed onderlegde pater
Baumgartner van «eine gediegene Religiosität, die sich
indes an das Wesentliche hielt, neuen, äusseren Andachtsformen abhold war und von einer mächtigen patriotischen
Begeisterung etwas ins liberale Fahrwasser hinübergedrängt wurde ».
Laat me zoo vrij zijn beide uitspraken te verzoenen
met de onderstelling dat in de familie Fogazzaro meer
Germaansche innigheid heerschte dan Romaansch vertoon.
Wij mogen immers niet vergeten dat de godsdienstige
uitingen, zoowel als alle andere, afhankelijk zijn van
ras en klimaat. Een Noordérling en een Zuiderling,
even goed katholiek, zullen zich in hun godvruchtige
practijk niet zoo dadelijk een voelen. Wij knielen niet
zoo druk, wij buigen niet zoo diep, wij slaan niet _ zoo
veel kruisen, wij slaken niet zooveel zuchten, wij kussen
niet zooveel, relikwieën, wij doen niet zooveel bedevaarten,
wij loopen niet zoo zwaar bescapulierd en bepaternosterd.
Maar weerkeerig, wij spuwen niet in de kerk; wij kletsen er
niet; wij doen er niet zoo druk met armen en beenen. Wij
zetten St-Antonius niet buiten in wind en weer, als 't hem
niet belieft ons te verleenen wat we door zijn voorspraak
verlangen. 't Zou ons niet in 't hoofd komen den H. Ja
voor een « ladrone » te schelden als hij te lang-nuaris
uitblijft met zijn mirakel der bloedvloeiing. En onze Noorderernst doet allicht iets anders dan glimlachen als_ we lezen
bij l'abbé Bouchard «que dans les églises de Naples les
fideles mettaient des bouteilles de vin à rafraichir dans les
benitiers du sanctuaire ». 't Verhaal dagteekent uit de 17e
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eeuw, jawel. Maar zoolang is 't niet geleden dat de Calabreesche roovers nooit nalieten de Madonna te bidden
alvorens te mikken, en haar een kaars beloofden bij eiken
goeden tref van hun kogel... Stellig is 't dat men ook
heden ettelijke Italiaansch -vrome practij ken overboord mag
werpen zonder in 't liberalisme te verloopen, waartegen de
Syllabus het had.
«Grazia, mente, cuore, dolcissimo eloquio)) luidt het grafschrift van Fogazzaro's moeder, en 't vat samen inderdaad
haar heele aardsch bestaan. Ze was geboren te Valsolda,
in 't huis later betrokken door haar Antonio, en door hem
behangen met al de herinneringen uit zijn kinderliefde.
Heel haar muzikale ziel legde ze in 't zingen voor haar
kinderen, van de heerlijke Venetiaansche volksliedjes en ook
van melodieën ingewikkelder kunst.
Geen wonder dat Antonio hartstocht kweekte voor dc
muziek, en uit zijn wieg 't gevoel meedroeg door zijn
heele leven dat de toonkunst is «la sovranna delle arti » .
Zij is dat overigens voor de meeste Italianen. Of wekt
het voor ons geen verbazing, dat al die volkskinderen
ginder zoo zwierig hun guitares, hun mandolines, hun
violen hanteeren als onze koeiers de zweep? Is 't gedaan
met de dagtaak, dan wellen de rythmen in toon en gebaar.
't Uitspanningstochtje van kameraden te voet, per boot, per
spoor, per tram : 't is immer een feest van muziek. En de
hoogere standen leggen niets van den volksaard af. Italië
heeft elf groote conservatoriums waar zich de studenten
verdringen; en een massa kleinere muziekscholen daarbij.
Evenzeer een echt -Italiaansche erfenis van zijn beide
ouders was het open oog voor natuurschoon, dat door
dadelijk en dagelijksch voedsel zoo heerlijk geoefend werd,
en geleid tot het reinste en hoogste menschelijk genot en
tot de edelste kunstenaars.geestdrift.
Weinig dichters ooit werden onder zoo 'n gelukkig
gesternte als Antonio geboren : een kruishoek van schoonheid: godsdienst, natuur, kunst van klank en zin.
Nog een andere schoonheidsbron voor de ziel borrelde
op als vanzelf: de liefde tot het vaderland in meer politischen zin.
Antonio was een jaar of zes toen de omwenteling van
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'48 op haar Europeesche ronde ook Italië bezocht. En
tot zijn levendigste jongensheugenissen bleef steeds behooren hoe heldhaftig zijn vader zich opwierp met veel
andere Vicenziaansche edellieden ter verdediging van hun
stad, die met een razende hardnekkigheid door de Oosten
werd belegerd. Niet minder duidelijk bleef hem-rijkes
staan voor den geest het beeld van zijn moeder die cocardes
maakte voor de soldaten en pluksel voor de gekwetsten,
terwijl tot aan hun huis de echo's donderden der kanonnen
van Sorio, 't gehuil van 't gevecht en 't geschrei der ge
-kwetsn.
Maar geen vaderlandsche heldenmoed vermocht voorralsnog Veneto te bevrijden. Terwijl de gevangenissen
werden opgepropt, liepen ook hoe langer zoo meer de
harten vol met liefde voor één groot Italië en met haat
tegen Oostenrijk. Tot eindelijk in 1857 de dwingelandij uit
eigen beweging haar schrikbewind ophief en tot heling der
geslagen wonden aartshertog Massimiliano zond, die weer
voor een tijdje bedaring, rust en herleving bracht in 't
geteisterd Lombardo-Veneto. 't Wapengekletter werd nu
vervangen in 't huis Fogazzaro door Bach, Beethoven,
Haydn en Mozart.
't Kon moeilijk anders of Antonio moest, onder zulke
omstandigheden, een vroegrijpe jongen zijn. Zijn vader
zelf leidde hem in tot de toenmalige letterkunde door
Foscolo en Giusti, en tot de vroegere door Dante. Maar de
eerste boekenliefde van Antonio ging onweerstaanbaar naar
Ariosto, wiens « Orlando Furioso » hem telkens weer in
verrukking bracht.
Voor zijn opgewekten geest vond de jongen niet enkel
thuis de gewenschte omgeving : hij had een oom-priester,
Giuseppe Fogazzaro, een verheven karakter en een flinken
studiekop. 't Was die oom, die den jongen Antonio de
werken in handen stak van wijsgeer Rosmini, aan wien
Fogazzaro sedertdien een onafgebroken cultus heeft gewijd.
Een cultus die zijn mooien, grooten kant, maar ook zijn
gevaren had.
Rosmini, de hoogstrevende priester, was in de eerste
helft van de rge eeuw een der grootste weldoeners van
Italië op geestelijk en stoffelijk gebied. Van af 1828, toen
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hij de priestercongregatie der Liefde stichtte, mocht hij
voor de opvoeding van armen en verlatenen een Voorzienigheid heeten. Middelerwiji was hij ook in de wijsbegeerte
zeer bedrijvig. Met een talent en een vruchtbaarheid,
onder zijn stoffelijke beslommeringen al even verbazend,
schreef hij zijn groote werken: Nuovo Saggio sull' origine
delle Idee, Principii della scienza morale, Filosofia del
diritto, Teodicea, en zijn heerlijke Massime di perfezione
cristiana.
Ook in de staatkunde had Rosmini zijn dadelijk-prac
ideeën; hij bevorderde de Italiaansche eenheid, en-tische
was zoo nauw een geestverwant van den jongen Pius IX,
dat deze hem tot staatkundig raadsman koos. Maar na de
ongelukkige proefneming met de liberale beginselen, na de
Revolutie van '48, liet de Paus zijn onbegrepen Rosmini
liever links liggen. Op den koop toe werden Rosmini's
beide werkjes La Costituzione en Delle cinque j'iaghe delta
S. Chiesa op den index gezet. De al te platonische, niets
kwaad bedoelende en ook niets kwaad vermoedende denker
onderwierp zich voorbeeldig en leefde van toen af-drome
teruggetrokken te Stresa.
In zijn staatkunde, zoowel als in zijn wijsbegeerte had
hij met gedachten, gevoelens en inzichten, te schoon voor
een wereld bezocht door de zonde en bewoond door het
kwaad, een prachtige proeve van ontologisch idealisme
ontworpen. Uiterst fijnzinnig was die proeve : ze kwam
er op neer, de christelijke wijsbegeerte te vernieuwen in
den zin der hedendaagsche richtingen van ervaring en zielkunde. Zoo nam hij over uit Kant's aprioristische ver
standsbegrippen de aangeboren idee van 't mogelijke en
onbestemde zijn, die dan door oordeelende ervaring (« intellectueele perceptie ») nader omschreven wordt. In 't grootmoedige, maar ietwat luchtige stelsel van Rosmini lag het
modernisme te kiemen. Ook was Rome van eerst afaan
ongerust over de uitnemend bedoelde beschouwingen van
den menschli evenden priester. Zijn godgeleerd- wij sgeerige
schriften werden door de Index -congregatie onderzocht, maar
in 1854 met een «laisser passer voorzien. De trouw-katholieke student Fogazzaro kon ze dus zonder gewetensbezwaar naar hartelust beminnen en bewonderen. Voorloopig
-
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althans, want, lang na Rosmini's dood, onder Leo XIII,
werden de gezamenlijke werken op de keper beschouwd.
Weer mochten ze door als « niet verboden » ; maar in 1887
werden er toch +o zinnen uitgelicht, die de congregatie
veroordeelde.
Rosmini, in zijn eenzaamheid te Stresa, had onder die
eerste Index-beproeving veel geleden. Hij stierf in x855.
liet samenvallen van openbare ongenade en kwijnende
ziekte was te treffend, om geen legenden te broeien :
Rosmini werd het genie, door de kerk miskend en vervolgd,
de martelaar van oprecht-zelfstandige studie en zuiverwetenschappelijke beschaving, het slachtoffer van een
domperspartij, die niet alleen Pius IX maar ook Leo
XIII overrompelde, - en niet rustte voor ze den edelen
lijder ten grave had gebracht. De jeugdige Fogazarro was
voorbestemd om zulke dingen als evangelie te aanvaarden;
Rosmini bleef niet enkel in zijn vereering de groote ge
maar ook de verduldige martelaar. En Pater Baum--lerd,
gartner, in zijn flink overzicht van Fogazzaro's leven en werk,
zegt het kort en klaar : «Als die eigentliche Seele dieser
Partei, die den edéln Dulder mitleidlos zu Tode gehetzt
habe, - als die geschworene Feindin Italiens, jeder Freiheit, jedes geistigen Fortschrittes und jeder Aussöhnung
mit der modernen Welt golt bei den Rosminianern die
Gesellschaft Jesu. Mit seiner unbegrenzten Verehrung für
Rosmini nahm Antonio Fogazzaro deshalb schon aus dem
Vaterhause eine tiefwurzelnde Abneigung gegen die Jesuiten
mit, die sich später immer mehr befestigen und entwickeln
sollte ». Dat de paters, als ze door Fogazzaro op de rechter
werden geslagen, dadelijk de linker aanboden, dat-wang
staat, er niet bij, en 't hoeft ook geenszins. Want, zooniet
stipt naar den evangelischen raad, dan toch kranig -menschelijk, hebben ze met alle plezier aan Fogazzaro zijn
veete gegund en ze hem op tijd en stond betaald gezet.
Antonio ging naar 't liceo te Vicenza. Niet om vor
natuurlijk, maar om verdere ontwikkeling. Deze kreeg-ming
hij toch eigenlijk meer van zijn privaat-leeraar Giacomo
Zanella. Weeral een buitenkansje. Zanella moest nog worden de groote dichter van dien tijd, maar van toen af was
hij een man van ruim inzicht en uitnemenden smaak.

ANTONIO FOGAllARO

319

Hij leidde den jongen Fogazzaro rond in de letter
kunde. Na de dichters van thuis kwamen nu, in processie
door Zanella geschikt, met meer grootmoedige geestdrift
-

weliswaar dan wijze voorzichtigheid : Pulci en Leopardi,
Aischylus en Lucretius, Hugo en Chateaubtiand, en, het
meest van al nog bewierookt en aanbeden, Byron en
Heine.
Zanella was ook geboortig uit de streek. Enkele jaren
had hij op 't lyceum te Vicenza een leeraarsambt vervuld,
maar om zijn anti-Oostenrjkschen ijver had hem de Staat
ontslagen. De waardige, maar stoute priester, had verder
aan 't lyceum te Venetië en aan de hoogeschool te Padua
gedoceerd in letterkunde maar ook in Italiaanschen vrijheidszin, en was eindelijk weergekeerd naar 't geboortegewest. Aan een poëtisch beekje had hij zich daar een
landhuisje gezet, om er in stilte te kunnen droomen en
dichten. Niet enkel in de oude en de nieuwe letterkunde
was hij thuis, maar ook in de natuurwetenschappen, in de
nieuwste geschiedenis en in... Rosmini.
Als dichter werd meester Zanella straks een der prachtigste vormkunstenaars van Italië, en, naar den geest, een
der mooiste lyriekers uit de school van Manzoni. Liberaal
gezind, hij was en hij bleef het. In prachtige patriotische
liederen bezong hij Victor Emmanuel en Garibaldi en
Cavour; maar zijn innigst en vurigst lyrisme was toch altijd
voor de Madonna.
't Werd zijn eerzucht en ook zijn loon, het Fransch
en Duitsch romantisme, door de behoudsgezinden aangekeken hooghartig en scheel, te verbinden met het zuiverst
kiassicisme der streng klerikale school. Moderne gevoelens
en gedachten beweerde hij te kunnen doordringen met
echt-christelijken geest, en het ruwere en grovere van de
romantiek uit de kunst te kunnen afscheiden met zijn fijnklassieken smaak voor vorm en tact; hij deed het ook
meesterlijk.
Misschien even fronst men 't voorhoofd onder de
vraag wat Fogazzaro's moeder van dit alles dacht in den
angst voor haar jongen van zeventien jaar; maar sussend
kan men inbrengen : Wees gerust voor een knaap die
werkt en studeert en een hooge vlucht houdt als deze.
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Door alle luchten gaan minder gezonde stroomingen ;
maar hoe flinker men stijgt, hoe minder gevaarlijk het
wordt, en hoe onschadelijker de giftstof wordt gedund en
doorpoeierd met het rein-ontsmettende goud van de eeuwig
zon.
-triomfend
Ook 't meest onbeteugelde romantisme verflauwde
Fogazzaro's liefde niet voor de klassieke meesters : En over
een sterk hersengestel moest hij beschikken die, na Byron's
en Heine's verbluffende grootschheid of geestigheid, uit
eigen beweging en tot eigen voldoening telkens naar de
gedegen kalmte van Homerus, Virgilius, Horatius, of
naar de somber-doorgloeide massieve gedrongenheid van
Tacitus en Juvenalis terugkwam.
Nu de hoogeschool. Op zijn achttien jaar vertrok
Fogazzaro naar Turijn om in de Rechten te studeeren.
Een stiel te komen leeren was niet zijn doel, maar toch
wilde hij de tuchtjaren door, en werd hij Doctor juris. In
't later leven heeft hij echter van zijn juristische kunde of
waardigheid nooit practisch gebruik gemaakt.
Vier jaar bracht hij door te Turijn. Op zijn eentje, ver
van huis. Dat was voor den vertroetelden moedersjongen,
met den erfelijk-manlijken durf in zijn bloed, de gevaarlijke,
moeilijke tijd, meer dan ooit. Hij, de typische NoordItaliaan, echt-Latijnsch raskind voorzeker, maar wie weet
met welke kruising van oud- Keltische lichtvaardigheid en
nieuw-Germaansche gevoelsdoordieping ; wie weet met hoeveel overerving van die Renaissance- prachtkerels, zoo
heerlijk door Taine geteékend.
Inderdaad, de twintigjarige Fogazzaro, met zijn fijn
zijn geestdrift voor-gevoli,chtnambr e
natuur en voor kunst, werd fel bestookt door 't volle
grootsteedsche leven van Turijn, de Italiaansche hoofdstad
van toen.
Dat volle leven, in zijn hoogste uitingen, voelde hij
reeds lang in zich. Had hij niet gegrepen, met vrije handen, naar alle grooten in de kunst die hem 't genot der
schoonheid hadden geschonken, niet immer de rein-schitter- ende, ook wel de oproerig-stralende met luciferischen
glans ? De schoonheid, altijd verleidelijk, en voor jeugdige
harten nog 't meest als ze niet volledig met de waarheid
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verzustert. De hoogste schoonheids -apostelen zijn juist de
menschen met de hevigste hartstochten. In hun beste
scheppingsuren zijn 't engelen altemaal. Maar is 't verwonderlijk zoo ze in de mindere niet altijd engelen blijven?
Nu, in die mindere, helaas, dwingen ze hun Muze ook soms
tot spreken. En Fogazzaro was toen juist in den tijd, dien
zoovelen, om niet te zeggen allen die wat worden, eens
doormaken : In den paradijshof van 't intellectueele leven
wandelend, kon hij niet heen, met den besten wil, voorbij
die vruchten waar straf op staat, maar die toch zoo verlokkend van schoonheid zijn. Fogazzaro was dichter-in-deziel, niets meer. Een held, een heilige was hij niet; hij
kon het wezen, met zijn aanleg vooral. Maar wie werpt
hem den steen?
Och ja, ook deze uitverkorene heeft hem gekend, den
tijd, huiveringwekkend en heerlijk toch, waarin geest en
hart samenzweren tegen 's menschen rust, waarin de overmoed der jeugd, die bidden soms zoo inoethjk vindt, en
't vuur van 't jonge bloed, dat toch jong is eerst en vooraf,
ons diepste binnenste 't onderst-boven gooit. Fogazzaro ook
heeft gestaan, handenwringend tusschen de verleiding van al
't verboden schoone in wereld en kunst, en de les die vader
en moeder hadden neergelegd in zijn reine kinderhart.
Geen uitspatting, neen, van ruw-brute drift, geen
laagheid die de zeifwaarde verkracht en de mensch doet
walgen voor zichzelf. Daarvoor was Fogazzaro's aard te
edel, en daarvan heeft Gods zegen hem gelukkig behoed.
Maar de geloofstwijfels kwamen. In zijn eerste ontsteltenis
wilde hij zich losmaken van allen positieven godsdienst.
En gretig greep hij naar de boeken der vrijdenkers, hoe
krasser hoe liever.
Maar diep in hem stak de kiem door zijn ouders
geplant 't godsdienstig gevoel was onuitroeibaar. Hoe
verduisterd ook en geschonden, 't geloof der genade, de
kern der kardinale deugd, was niet verstikt. Deze jongen
twijfelde niet als zoovelen - in de gewone wereld kennen
we er allen - omdat hij belang er bij had, omdat hij zijn
averechtsche begrippen over leven en zeden aan Gods
geboden onttrekken wou. Hij twijfelde omdat hij toen,
in 't woelen van dat jonge leven, niet anders kon. En 't was
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waarachtig niet voor 't gemak of 't plezier dat hij zijn
hersenen afbeulde en diep, diep ongelukkig was, en
schreide toen hij dacht aan zijn arme moeder, die hem
zoo schoon had leeren bidden en hopen en gelooven...
Maar de verlossing kwam. Zijn _Wees -gegroetje had
hij nooit vergeten of verleerd. De twijfelingen waren enkel
een crisis van eenige maanden. Een heilzame crisis ten
slotte. De jongen was gegaan door een stalende bad. De
kuddegeest was er af en uit. Roomsch als de beste zou hij
blijven; maar geen apen -bedrijf, geen circus-gedraaf in den
kring van den slenter, geen larie-lullen van schijnheilig
belang, zooals hij 't bij zoovelen met zijn verhelderde
kijkers doorzag...
Zijn opvattingen waren binnen de perken van de
gevestigde, door de Kerk verklaarde openbaring, toch de
zijne voortaan; levendig-persoonlijk, stevig bestand tegen
strijd van andersdenkenden in en buiten de Kerk, frisch,
ruim, sterk, stout, tot ze in zijn grijsheid werden al te stout.
Een, zielsgoed christen zou hij blijven. Een man,
trouw-rechtvaardig, met een ziel, zooals Plato ze beschreef,
een harmonie schooner dan die der sferen, en door den
waren godsdienst gewijd.
Maar dat hij niet aan den leiband liep, als 't maar
eenigszins anders kon, hij liet het van toen af met zekere
eigenzinnigheid blijken. En hoe sympathisch over 't geheel
zijn geestesgesteldheid voorkomen zal, toch kan ik er niet
buiten om, te erkennen dat van stonde afaan in zijn
houding, in zijn gedachten, en vooral -in zijn woorden, een
klein ietsje geest van tegenspraak een rol schijnt te spelen.
't Is mooi, en 't kan groot wezen, zelfstandig te zijn.
Uit positieve overtuiging vooreerst en daarbij uit opleidingsafkeer voor karakterlooze schapigheid. Maar de wijsgeer ik zeg niet de school-moralist : zoo'n mensch weet
voor individueele gevallen als 't onderhavig niets af van
de quaestie -- die met vaste hand, een lijn kan trekken
tusschen de benijdenswaardige deugd van persoonlijkheid
en de ondeugd van koppigheid,_ moet wellicht nog worden
geboren.
1859 is nu daar. En 't begint in de politiek weer te
rumoeren. In 't hoofd van Cavour broeit 1'Italia una.
-
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Vittorio Emanuele, met zijn Piemonteesch kroontje, te
klein voor zijn kop, vraagt niet beter dan mee te gaan
met Cavour. En nu doet keizer Napoleon 't Zijne. 't
Fransch-Italiaansche leger gaat langs Montebello, Palestro, Magenta, Melegnano, Solferino, San Martino, en
bezemt Oostenrijk het schiereiland uit. De vrede van Villa
Franca brengt verzoening, maar 't Venetiaansche wordt
gelaten aan Oostenrijk. De familie Fogazzaro, die zoo luid
had meegejubeld, stond stom van versiagenheid. 't Werd
besloten en uitgevoerd Vader, moeder en zuster verhuisden voorloopig uit Vicenza, en kwamen over dichter bij
Antonio naar 't gelukkiger Piemont, waar alle vluchtelingen
- vrienden van Italië met open armen werden ontvangen.
Onder zulke gebeurtenissen werden alle miseries in de
ziel van Antonio als vanzelf overstelpt door de gutsende
geestdrift voor koning en land.
De Fogazzaro's, zondér naar West-Europeesche begrippen groot-gegoeden te zijn, hadden fortuin genoeg om
Antonio zijn leven naar welgevallen te laten schikken. Hij
studeerde, hij las, hij fantaseerde. Maar aan 't werkelijk
leven wilde hij zich niet heelemaal onttrekken. En dadelijk
bij zijn terugkomst uit de iloogeschool, toen zijn ouders
weer het huis te Vicenza hadden betrokken, nam hij een
plaats aan van bediende op 't stadhuis aldaar.
Hij studeerde vooral in Darwin isme, toen natuurlijk
nog de zeer categorische evolutieleer; en met de neiging
hem eigen, ging hij weerom tot het uiterste waagpunt. Dat
de mensch uit een lagere diersoort stamde werd aanvankelijk een dogma voor hem. En Zanella's wijsbegeerte,
hoeveel steviger ook dan Fogazzaro's wetenschappelijke
liefhebberij, vermocht niets tegen de overtuiging, die zich,
met of zonder permissie, in 't jong-Roomsche hoofd had
genesteld.
Intusschen ging l'Italia una haar gang, en de Fogazzaro's, vader, moeder en kinderen, gingen in stijgende
geestdrift mee. Venetië werd vrijgevochten, de Pauselijke
Staten, Zuid-Italië werden vergaribaldiseerd; Rome werd
ingenomen, en - vreemd voor ons, maar voor geboren Italianen heel anders, en lang geen uitzondering, vooral niet
onder 't volk - de vroom-Roomsche familie Fogazzaro bleef
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meejubelen, en scheidde zonder achterdocht of gewetensbezwaar de eeuwenoude koppeling Papa-Re van mekaar, om in
volle overtuiging den Papa enkel Paus te laten en den Re aan
Vittorio Emmanuele te schenken. « Nè elettori nè eletti »
luidde 's Pausen ordewoord.... En vader Fogazzaro kwam
zetelen als deputato te Rome, gelijk later zijn zoon Antonio,
althans op 't papier, 't senatorschap aanvaardde.... In beider
ziel bestond een raadselachtig hoekje waar ze hun godsdienstigen plicht verzoenden met hetgeen hun overtuiging
noemde hun staatkundigen plicht.
Maar we_blijven bij den jongen, die door al zijn studie
en zijn leerlust heen, zichzelven als maatschappelijk wezen
nog immer aan 't zoeken is. Dat hij tot iets bijzonders
geroepen was, zijn heele omgeving zag het, en hij zelf voelde
't ook wel. Maar tot wat?
Ondanks al zijn intellectueelen durf, scheen Antonio,
als 't er op aan kwam de handen uit de mouwen te steken,
wel iets te missen aan zelfvertrouwen.
Al lang had hij besloten zich aan 't schrijven te zetten.
Maar de politieke geestdrift had zijn diepste innerlijkheid
verschuwd en overschaterd. Het werd leeg en treurig van
binnen, en 't ging niemendal, jarenlang.
Eindelijk ging het toch. Maar tegenover allen hield hij
mondje dicht. 't Bleef een strikt geheim tusschen hem en
zijn Muze... Uit zijn innigste gevoelens en verzuchtingen,
zoolang door 't lawaai van buiten overstemd, was stil en
zacht Miranda (i) gegroeid. in 1873; Antonio Fogazzaro
was een en dertig jaar oud.
Op een eensgezind bewonderend handen -in eenslaan
werd het schoone gedicht onder de vrienden begroet.
De man, wiens geestelijke genotzucht al zoo vroeg
de heele wereld van dichters en denkers had omgevlogen,
zong nu een lied van eenvoudige, stille huislijkheid, zoo
zacht als zijn moeders aard, en zoo innig als een eigen -,
zuivere liefdedroom.
Jawel, ook zijn belezenheid vroeg haar tol : langza
merhand komt in 't gedicht romantisch-dramatische ont-
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roering; niet zoo schei nochtans, dat men aan echte
doorvoeling zou twijfelen.
«Miranda» is een liefderoman in verzen. Een gedicht,
zooals' pater Baumgartner naar waarheid zegt, teeder, week
en gevoelvol als « Amaranth », eenvoudig en natuurlijk als
«Hermann und Dorothea ».
Niet enkel de naam herinnert aan de lieflijke vrouwengestalte uit Shakespeare's «Tempest ». Even heerlijk-naïef
is Fogazzaro's meisje. Pril-Jong is Miranda en tooverachtig
schoon; en door dat lichaam in bloei straalt een ziel in bloei
- bloei van ongerepte deugd en heilige godsvrucht. Zij
weet nog niet juist wat liefde is, maar heel haar wezen
ademt liefde. En met zulk een gevoel bemint ze Enrico, den
dichter, niet wijl hij dichter is, want intellectueele ijdelheid
vat ze niet; maar wijl Enrico haar bemint. Hij heeft
Miranda gevonden in de eenzaamheid van de bergstreek;
en de hemel spant zijn blauw-gouden oneindigheid over
hun eerste droomen van liefde en geluk.
Maar Enrico bemint in Miranda enkel zichzelf. Een
egoist is hij, die vôor alles jaagt naar eer en roem. En wat
baat hem daartoe een stil meisjeshart en een eenzame bergnatuur? Om 't leven te veroveren moet hij de wereld in.
Hij rukt zich los van zijn meisje en hij stormt heen ter
verovering van zijn dichtersfaam. Een korten, pakkenden
brief laat hij achter in de handen van 't arme kind.
Wat heeft hij flink gehandeld. Hoe Vrij en hoe schoon
is de wereld! En wat rukwinden van genietingen nemen
hem op vandaag naar hier, en morgen naar ginder!
intusschen draagt Miranda zonder morren haar lot.
Wat zou ze Enrico nu haten? Ze blijft hem dankbaar om
de liefde waarmee hij haar eenmaal zoo gelukkig maakte;
en ze blijft gelukkig in de herinnering. Wel is nu 't lijden
gekomen, maar 't is liefde-lijden om hem. Hij moest mij
verlaten, klaagt ze, God riep hem hooger, 't is rechtvaardig
en goed zooals 't is. Maar toch blijft haar hart om Enrico
schreien; en ze zal er van sterven. Och, mocht ze hem dan
toch eenmaal voor eeuwig in den hemel bezitten!
Na den roes van vier jaren boemelleven is de ontnuchtering gekomen voorgoed. Enrico wil nu weer naar
Miranda. En hij komt juist bijtijds om in haar ljkstoet mee
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te gaan. Op 't kleine graf heuveltje leert hij de les van de
ware liefde. En hij zal ze nooit vergeten.
Dat meisje, die reinheid is en reinheid uitstraalt om
haar heen, is een der liefste figuren uit de moderne
poëzie.
Daar klopt in deze verzen van den 3o-jarige een hart
van jeugd en adel. De vorm, over 't algemeen eenvoudig
en natuurlijk, was iets nieuws in de conventioneele Italiaan
letteren van dien tijd. Dat was geen ijdel woorden -sche
gelijk bij de dichters van de school,-enfrazgochl,
een
vogel
uit de vrije natuur, die wat men ook
dat was nu
taalmelodieën
doceerde,
zong zooals hij gebekt was,
van
gelijk Zanella het voorhield; minder melodiëus was die zang
dan't georgel van den meester, maar toch een echte zangerstem trillend van tonen die onmiskenbaar kwamen uit de
diepte.Want dat er in Miranda enkele mysteries van Fogazzaro's eigen hart liggen onthuld, daaraan valt niet te twijfelen.
Tegen leege woordenpraal had Fogazzaro van 't begin
af zijn leuze, en ze is het gebleven. Sdegnao il verso the suonrr
e the non crew.

Fogazzaro was in zijn schik met zijn eerste werk. Zijn
moeder vond Miranda een kind van haar geest. Maar
boven alles had hij de goedkeuring en den lof van zijn
vader. Mariano was fier over zijn zoon, en dat was den
jongen zijn beste voldoening. Een grooter nog dan de
15 herdrukken die Miranda tot nog toe beleefde.
Drie jaar nadien, in 1876, een nieuw gedicht : Valsolda. Eerst in Miranda de zingende 'ziel van twee zeer
verschillende menschen, nu in Valsolda de ziel van de
dingen. Gelijk 't water van 't Lugano -meer der bergen toppen weerspiegelt, zoo weerspiegelt dit gedicht Fogazzaro's
natuurliefde. Rondom hem dat heerlijke Alpengewest,
zoo arm, zoo eenzaam, maar zoo groot, zoo rein, en zoo
wonderschoon. Een boekje vol innige kunst, een hart, als
een heilige harp het lied meezingend van Gods heerlijke
landschappen, de landschappen daarbuiten, en de landschappen hierbinnen; moderne stemmingskunst, en van de
beste; want deze kunst wekt op, verheft, veredelt, maakt
den mensch beter en gelukkiger, en van hoeveel moderngeschoolde poëzie kan men dat zeggen ?
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Valsolda werd i i -m-aal herdrukt en in verschillende
talen vertaald, tot in 't Zweedsch en in 't Poolsch toe.
Sedert gaf Fogazzaro enkel kortere, rechts en links
verspreide gedichten, waaronder zijn allerbeste blijven de
Versioni delta musicct. Een keurige keuze uit zijn heele verswerk schonk hij zelf aan 't publiek in den statigen bundel
Poesie voor vijf jaar te Milaan verschenen (i). Hij nam er in
op: Miranda, Valsolda, vier en dertig stukken Poesia dis
en onder den titel Fantasmi Regctli vier balladen,-bersa,
meesterstukken van visie en historische kleuring. Ook de
twaalf liederen uit zijn later te bespreken roman 11 Mistero
del Poeta werd hier een plaats gegund; en de Ultimo Ciclo
bevat vijftien gedichten uit zijn laatste levensjaren. Laat
ons nu even midden in den bundel naar de Versioni terug.
Daarin zegt hij ons in zinrijke woorden de gevoelens, in
hem gewekt door zijn lievelingskunst, de muziek, « ze doet
rijzen in mij schimmen van gevoel, van vreugde en droefheid zonder reden, van verlangens en verzuchtingen, van
hooge verrukkingen en hevige driftstormen; ze wekt onduidelijke verbeeldingen, ze fantaseert samenspraken en drama's, niet om te zetten in de gewone woorden van de taal,
maar toch rijzend in haar klanken, zwellend zwaar van de
edelste en diepste aandoeningen ».
Mendelsohn, Bach, Chopin, Martini, Beethoven, Boccherini, Clementi en Schumann, zijn 's dichters lievelingen.
Op hun tonen gaat zijn ziel naar 't oneindige en zwemt ze
in verrukkingen van verre vizioenen; uit hun muziek
quintessencieert hij zijn schoonste poëzie, zijn beste ingevingen van godsdienstige aandoening:
En tusschen de palmen verberg ik mijn aanzicht,
ik roep u, ik zegen u, roep u nog.
En zij komt, ik hoor de zoete stem,
ik kan niet zeggen of 't liefde is of droefheid.
Ze spreekt zoo teeder, ze spreekt zoo treurig,
En ik klaag zoo mee, dat ik ze niet hoor.
Toch komt er boven mijn hoofd als een klank uit de lucht,
't Is als een vergiffenis die daalt over mij,
ik lief het hoofd en tot in 't diepste mijns harten
(I)

bij Baldini, Castoldi en Co, 438 blz. L. 6.
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Adem ik in de lucht, die zij straks nog vervulde,
Alles is plechtig, de gansche wereld ligt in eerbiedig aanbidden.
Spreek, o Heer, want uw dienaar is hier.

Maar zulke dingen moeten worden genoten in de
Italiaansche muziek van 't oorspronkelijke:
E_ tra le palme mi nascondo il volto,
Chiamo Lei, benedico e chiamo ancor.
Ed Ella vien, la dolce voce ascolto,
Dice non so se amore o se dolor.
Dice dice si tenera, si mesta,
Jo piango tanto che non posso udir.
Come un aereo suon sopra la testa,
Come un perdono sentomi venir.
E levo il viso, sino al cor profondo
L'aura di lei respiro, che parti,
Tutto e solenne, tutto adora il mondo;
Darla, Signore, chè il tuo servo e qui.
J. PERSYN.

(Wordt vervolgd)

.

VERZEN

ik adem bij de goden;
ik zing een zang in 't weeke licht,
van vloe'ge zon omvioden,
van morgenlicht.
De nachten zijn geweken,
- voor éeuwig ?... In den stillen dag
voel ik mijn lach verbleken
van Iwen lach...

FW

'k Hadde u gewijd mijne allerschoonste logen;
'k hadde u mijn fijnste' en eêlsten schijn gewijd;
en, meer dan gij, misschien, van schroom bewogen
o gij die duister en die zuiver zijt,
hadde in het aarzien van uw mededoogen
de vreeze van mijn zieke ziel gewogen,
en 't weifien van mijn teederheid.
De grijze wanen die mijn hoofd bewonen,
de draal'ge vreugden van een beter jaar,
en o, mijn hope, welk'ge roze -krone
waarvan 'k de dalend-trage blaêren gaêr:
'k hadde u vertrouwd die schoone bleeke zonen,
- vervreemde kindren die mijn liefde bonen
met keerend oog en weer-gebaar.

20
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'k Hadde u gewijd de duister-rijke schrijnen
van oude weelden die 't verleden heelt,
en onder 't kleed van driften en van pijnen
gelijk een stervens- moeden vogel streelt.
Zoo streelt, o kind, van wuiv'ge nevel-lijnen
die 't bruinend dal met zilvren kleed omdeinen,
de Herfst zijn eigen weedom -beeld.
'k Hadde u gewijd... Maar neen, o neen : vergéten
is eenig heul voor hen, die de avond zien
hun schaduw vóor hun starende oogen meten
en de ijdle mate van hun wezen bién...
Wat bate, van zich vreemd bemind te weten?
Ik ken mijn leed in zijne volle breedte :
geen zon en breekt zijn dicht stramien.
Hij die beminde, en eigen min zag tanen;
Hij die zelfs smart niets dan begoochlen weet ;
hij die, de wil'ge meester van zijn wanen,
zijne eigen trots- gestalte aan stukken smeet :
hem leidt geen nuk naar nieuwe liefde-lanen,
waar dorre blaéren aan zijn voeten manen
dat iedre stap een droom vertreedt...
Ga heen dan, kind, ga heen, en wat geheure.
en loos- geen zucht, en laat geen traan om mij ;
o kinder-min, o roos, vergane geuren
die 'k in vergeten boek te droogen lei...
En, leidde 't leven u langs de oude deure :
en sta, mijn kind, waar smeekende oogen treuren;
sluit de ooge' en ga hun blik voorbij.

3
Oud-hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe te vergeten :
hoe hebt ge, strammer te eiken dag,
maar vromer uwe glimme-lach,
uw trage leven-straat gesleten ! ...
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Elke ure, meerdre deuren toe,
elke avond pijnelijker moe,
en elke nacht wat langre wake;
wat ijire honger in uw bort
bij iedren morge, en voor uw dorst
het zout der trane langs uw kake...
Maar elke vogel at uw brood
die, kloeg geen enkele u zijn nood,
't genoot tot op de laatste korste;
en gij, die geen belooning zocht,
waart, als wie niet begrijpen mocht
de min, die klopt in menschen-borsten;
oud hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe te vergeten;
en voelt, ter laatste rust gestrekt,
waar geene hoop uw bed meer dekt,
vergeefs uw levens-straat gesleten...

4
ik dorst uw roerloosheid te naêdren,
ik die, het woelig hoofd bevracht
met de arme moeite van den naderenden nacht,
o vijver, die met doode biaêren
de stemme zelfs der bronnen smacht,
- ik dorst uw angstig zwijgen breken
om, naakt als gij, me -zelf in naaktheid toe te spreken...
Gij legt, alover gore moeren,
uw spiegel als een stalen schild;
geen aêm, waar 't waêsmend vlak der wateren bij rut;
geen zucht, waarbij de schaaûwen roeren.
In 't bange luistren van de stilt
alleen wat moede rave -kreten,
en - mijn gestaar, waar 'k wijle, aan uwen zoom gezeten...
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Ach neen, 't en is de troost nog niet
de verre vooize van een lied
te nachte, of hier en daar een vreemde boot-lantaren;
't en is de troost, te hooren slaan
al-over water, spaan na ,spaan,
hoe, traag en ongezien, gezellen zeulend varen.
't En is geen liefde, alleen te zijn,

al hoort ge om u dezelfde pijn
der kwaal'ge moeite om 't moeren-zwaar gehaal der netten;
't en is geen vreugd, te weten, hoe,
van zelfde vrome moeheid moe,
zoovele' op zelfde doel een zelfde hope zetten.
-- De vijver is van lichten klaar;
er vunst een vooize hier en daar,
en eiken boot omloomt het kringen-slaaxi der spanen.
En... háten haast, en geene troost

waar elk dezélfde zuchten loost,
o God, en haast geen vreugd om 't zout van eendre tranen.

Anijs, anijs, o plots gerezen
ombalsming van een sterken herfst,
gelijk een sap-gespannen bezie
te pletter aan mijn mond geperst;
anijs, o duizend duizelheden
die 'k eindelijk door-lijden wil,
waar 'k doods-kilte in mijn leden,
anijs,
door heel mijn zwarte naaktheid ril.

7
Ik heb de heemlen vol gezien
van starren.
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- Maar dat de diepten niets en bin

dan manen!
- 't En is geen vaste schoonheid hier
ten vijver
hier schrijft mistroostig-drijvend vier

zijn ijver.
Daar-boven sparkien spijker -vast
de vuren;
hier zeult, gelijk een lage last,
hun duren.
- Doch, 'wijl hier wijlt in traag beweeg
hun weemlen,
zie 'k naar omhoog, en zijn reeds leêg
de heemlen...

8
o Schaêmle liefde-vlam, die brandt
gelijk een lampe in winter-land
door lamme neevien henen, -

daar ieder weet zijn weg, en spoedt
waar liefde een eigen lamp hem voedt,
- geduld'ge brand, alleene;
al weet ik éene, in winter-nacht,
wie géene zeékre, lampe-wacht;
die doolt door de arme landen;
die sukkelt, moe, door dooden waan;
en - ziet, door 't rag van haar getraan,
het nóodend licht niet branden...
KAREL VAN DE WOESTYNE.

((JESUS-CHRISTUS.,,.
GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA »
BRIEVEN AAN EEN LEERAAR

Waarde Heer,
De nieuwjaarsbezoeken zijn nu gedaan ! Eindelijk
ontvangt ge mijn antwoord; een al te lang antwoord,
wellicht, maar ik zie geen kans om in een paar bladzijden
uwe menigvuldige bezwaren te bespreken en uw geschokt
gemoed tot rust te brengen.
Ge zegt me dat ge « belang stelt in groote godsdienstige
geschiedkundige
vraagstukken }» en dat ge ook wilt
en
gerekend worden « onder de mannen die denken»; daarom
hebt ge den raad gevolgd u gegeven in de November-Decem
bey- aflevering van De V laamzsche Gids : ge hebt u het «werk
van SAINTYVES over Les Vierges Meres et les nzaissanaces miraculenses aangeschaft u ; het boek « gelezen en bestudeerd », en
de uitkomst, was... dat ge de kluts kwijt geraaktet en uw
geloof tot wankelen kwam.
Een bewijs, Mijnheer, dat gij weinig in geloofszaken
onderlegd zijt en onvoorzichtig hebt gehandeld. 0, niemand
zal het afkeuren dat gij uwen geest wilt adelen en verheffen
door de studie van onzen heiligen godsdienst; maar waarom
gaat gij in de leer bij de
VLAAMSCHE GIDS EN SAINTYVES ?

Denkt gij daar de onvervalschte Katholieke leering te
vinden? Het is een eer' en tevens een waarheidsmerk
voor ons geloof, dat men het niet aanranden kan, zonder
steeds zijne leerstellingen te verdraaien en zijne verdedigers
uitdagend met beschuldigingen te overstelpen », hetgeen
dan ook schering en inslag is van de meeste artikelen handelende over den godsdienst, in bovengemeld tijdschriften ook
in de boeken van SAINTYVES, zooals ik dadelijk bewijzen zal.
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Ge stelt me SAINTYVES voor als een man ((met een
grondige geleerdheid, een bewonderenswaardige belezen
vele degelijke werken heeft geschreven, waarin-heid»,
hij ((de moderne wetenschappelijke en critische methoden »»
huldigt, en die nu wederom opgetreden is met « een zeer
stout boek », waarin hij ((het hoe en het waarom beschrijven
wil van hetgeen hij noemt de legende van de bovennatuurlijke
geboorte van eesus ». -- Kent ge dien schrijver? Gij noemt
hem « Pater », « een Benedictijn, die nog in zijn klooster
is ». Geloof dat niet, Mijnheer : wel riekt hij nog naar
den wierook van den tempel, maar denkt niet dat nog onder
kerkgewelven zijn lofgezangen nog ten hemel opstijgen
uit een geloovig harte. De Paus en de geestelijke overheden
weten te gepaster ure hunnen tuin te wieden !
« S AINTYVES is een pseudoniem ». Een deknaam zegt
hier veel, Mijnheer 1 Hij wordt verklaard door de tijdsom
waarin wij leven. Geen woord zal mijne-standighe,
lippen ontvallen tegen de Fransehe Katholieke wetenschap,
welke sedert dertig jaren de Kerk verblijdt door hare degelijke voortbrengselen : op het gebied der Schriftuurverklaring, der Patrologie, der geschiedenis, voornamelijk die
der leerstellingen, heeft zij, door een verstandige critiek en
een strenge methode, werken geleverd die de eer en de roem
zijn van Frankrijk en die ook buiten de grenzen van dit
land een weldoenden invloed hebben uitgeoefend ten bate
van de hoogere geestesontwikkeling van Teeken en priesters.
Helaas! die vooruitgang der studiën is op een heillooze
klip gestooten. In andere landen, maar vooral toch in
Frankrijk, hebben zich eenige weinige lieden als hervor
willen opwerpen : zonder toegerust te zijn met eene-mers
degelijke kennis der godgeleerdheid, die zij overigens
uit laatdunkendheid misprezen, zijn zij hunne weetgierig
gaan laven bij Kant, Ritschl en Renan en uit die-heid
giftige bronnen hebben zij een zwijmeldrank geput, die over
hen een geestelijke ziekte heeft gebracht: een kortzichtig
naturalisme, schuilend onder den dekmantel eener nevelachtige godsdienstigheid. Hun geloof is daarbij te loor gegaan;
en daar zij in de Kerk niets meer zagen dan het voortbrengsel
der menschelijke ontwikkeling, zijn zij er van lieverlede
toe gekomen haar wonderbaar verleden te verloochenen en
-
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een christendom te prediken zonder dogma's, zonder
Christus, zonder toekomend leven. Eenigen hebben dan
ook openlijk de Kerk verlaten; maar anderen, die minder
oprecht waren, zijn naamchristenen gebleven; onder den
sluier van pseudoniemen hebben, zij werken uitgegeven
waarin zij de zucht verraden om heimelijk en des te zekerder
argelooze zielen in hunnen afval mede te sleepen, en de
Kerk zelve, zoo het kon, op hare grondvesten te doen
waggelen.
Onder dezen moet ook Saintyves gerekend worden.
Om des te zekerder de overwinning te behalen, roept
hij, in 1903, het bestuur der Fransche republiek ter hulp,
en' vraagt, al smeekende, aan Combes en zijne ministers,
dat men aan de Kerk nog de weinige vrijheid die haar
overbleef zou ontnemen. Want zijn eisch, dien gij zoo
verbloemender-wijze noemt, ((de vrijheid voor de geestelijken om te leeren, te denken en te werken volgens de
moderne wetenschappelijke en kritische methoden », was
niets anders dan de opvordering om allengs het godsdienst
los te maken van het kerkelijk leergezag, en het-onderwijs
te kluisteren in de banden van het wereldlijk staatsbewind.
En, eilaas, zijn bede werd gedeeltelijk verhoord : de Sulpicianen, de eenige Congreganisten die nog aan de verbanningswetten waren ontsnapt, werden uit hunne Seminariën
verjaagd !
In de jaren 1907 en 19o8 legt de schrijver een ongemeenen ijver aan den dag : achtereenvolgens verschijnen
uit zijn welgevulden koker : Les Saints successeurs des dieux
(2 din.), Le miracle et la critique historique, Le miracle et la cri

que, Les Vierges mères et les naissances miraculeuses,-tiquescn
boeken die als zoovele pijlen zijn, afgeschoten naar de
vesting van de Katholieke overlevering en het Katholiek
geloof. Onder het bedriegelijk vertoon eener « bewonderenswaardige belezenheid! » waarbij zonder onderscheid en
vooral zonder critiek, bevoegde en onbevoegde zegsmannen
worden benuttigd, zet hij stellingen op, waarin hij « accu
les erreurs sur les bizarreries et les bizarreries-nule
sur les affirmations de mauvaise foi. » (i) Van de meeste
(i) I. GUIRAUD,

in de Revue fratique d'Aologétique, t. V, blz. 67.
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zijner boeken kan men zeggen: ((onder de mom der wetenschap biedt hij een gemeen schotschrift. » (i) En vooral
moet dit gezegd van zijn werk, Les Vierges neàres,
En zulk een man hebt ge tot gids gekozen in uwe godgeleerde studiën! Gij bekent overigens dat hij geboekt
staat ((als een van de gevaarlijkste modernisten ». Zou die
benaming voor u als aanbeveling en eeretitel gelden?
Zoo ja, dan zou ik u moeten indeelen in de klas der
« siechten », die, zooais gij goed weet, niet «redeneeren
met de hersenen », maar wel « met het hart ». « De
liefde nu - en nog minder de haat - luistert naar geen
reden, hoe schei die in de ooren klinkt)) : zoolang een
katholiek of een priester zijnen eed getrouw blijft, is hij van
weinig beteekenis, eenigszins dom of minstens «kortzichtig », maar zoohaast hij aangebrand is of zijn boeken
op den Index geraken, wordt hij onmiddellijk gepromoveerd
tot een « geleerden », « onbevooroordeelden », « verstandigen » geestelijke, die toegerust ((met eene onverbiddeljke, doch zekere critiek », boeken schrijft welke door alle
belangstellenden moeten ((gelezen en bestudeerd worden ».
Gij zijt in de val geraakt, vriend! - En laat nu eens
zien welke de bezwaren zijn, die gij uit zijn geleerde
boeken en uit De Vlaamsche Gids hebt opgediept, tegen het

leerstuk der Mcuegdelijlee geboorte van jesus.
Dat dit verhaal niet méér is dan een legende, kan
men opmaken, zegt ge,
UIT DE EVANGELIEN ZELF ».

- ((Men stelde, zoo redeneert ge, een groot
belang in de aardsche afstanìming van Jezus uit het
geslacht van David)); Christus wordt dan ook in het Evangelie genoemd ((de Zoon van David ». Daarom begrijpt
ge wel dat ((beide geslachtsboomen - die van Mattheus
en Lukas - ten slotte de geslachtsboomen zijn van Jozef»,
een afstammeling van David. Maar dan begrijpt ge niet
meer, hoe men toch leeren kan, dat Jozef geen deel had
in de geboorte van jezus; hoe de ontvangenis van jezus
eene maagdeljke zou geweest zijn.
A I.

(I) I. GTJIRAUD,

in de Revue jratique d'A5ologétique, t. V, blz. 67.
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Daaruit neemt ge aanleiding om te veronderstellen « dat
voor de auteurs van die geslachtsboomen Jozef wel de
wezenlijke Vader van Jezus moet geweest zijn )) ; maar dat
men later Matth. I, z6 zal veranderd hebben. Eerst stond
er, zoo gist ge, «Jacob gewon Jozef, van wien geboren is
Jezus, of die gewon Jesus » ; maar na het ontstaan van de
((legende)) zal men daarvoor in de jblaats gesteld hebben, «Jacob
gewon Jozef, den man , van Maria, van welke geboren is
Jezus », om zóó Jezus te doen doorgaan als zijnde de zoon
alleen van de Maagd Maria.
« Daarom, zoo voegt gij erbij, zal men ook Lukas III,
23 veranderd hebben. Eerst stond er wellicht : «zijnde de
zoon van Jozef », maar men zal er eenige woorden tusschengeschoven en gezet hebben : « zijnde, alzoo men meende, de
zoon van Jozef », en wel om dezelfde reden.
2. Wat ongegronde vooronderstellingen, Mijnheer; en
dat alles om een bovennatuurlijk ingrijpen van God in
de wereldgeschiedenis te ontwijken 1 De loochening der
mogelijkheid daarvan is bij de Rationalisten een voorop
stelling, en om deze staande te houden zijn zij ge -gezt
noodzaakt de toevlucht te nemen niet enkel tot allerlei
verdachtmakingen, maar tot het miskennen der stelligste
feiten en gebruiken in het leven der Semietische volken.
a. Ge deinst dus niet terug voor de bewering dat
de Evangelisten of hunne copiisten de teksten die ze
moesten overschrijven zoo maar gewetenloos hebben ver
dit geval komt echter de vraag, waarom de-valscht!In
zoo weinig nauwgezette opstellers van het eerste (Matth.)
en het derde (Luk.) evangelie die comprimiteerende bladzijde niet heelemaal , hebben weggelaten -- gelijk trouwens
naar uwe meening de schrijver van het tweede gedaan
heeft, -- of waarom zij niet eenvoudig de geslachtslijsten
zóó hebben ingericht dat ze uitkwamen op Maria.
b. Maar laten we de zaken nader beschouwen. U
vindt het dan hinderlijk voor Jezus' maagdelijke afstamming dat de geslachtsboomen uitkomen op Jozef. — 0, zoo
ge aan de Joden en aan de Christenen van de apostolische
tijden uwe moderne begriffpen leent, dan begrijp ik uwe ver
maar dan gaat ge niet oordeelkundig te werk; in-bazing:
de geschiedenis moet men pogen zich in te denken in de
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gebruiken en den gedachtengang van het volk waarmee
men zich bezighoudt.
Reeds Origenes heeft de opmerking gemaakt, «dat
Jozef, door het feit zelf van zijn huwelijk met Maria,
wettelijk de Vader van den Zaligmaker was », en derhalve
op Dezen de rechten van Davidszoon overbracht. Die
oplossing nu werd niet, zooals sommigen (i) ons willen
diets maken, aangenomen « om zich uit de moeilijkheid te
redden ». Neen die oplossing blijkt uit den tekst van den
H. Mattheus (I, z6) en Lukas (III, 23). Geheel het vraag
komt hierop neer : welke waren de begrippen die toen-stuk
ten tijde de Joden hadden omtrent de wettelijke afstam
degenen die de zaak degelijk bestudeerd hebben,-ming?Al
zullen daarop antwoorden, dat sedert lang, in Israël, de
afstamming, met de rechten en de voorrechten welke daar
uit voortvloeiden, de opklimmende lijn van vaderszijde
volgde, met uitsluiting van de moeder (2) ; daarenboven
dat eene verwantschap, door opneming of eenvoudige aan
ontstaan, -- en die ten huidigen dage als fictief of-nemig
overdrachtelijk zou aangezien worden -- door de Semieten
als wettelijk beschouwd werd, en hare natuurlijke uitwerksels verkreeg (3). Daaruit blijkt dat Jozef — die volgens de
wet de vader was van Jezus, omdat bij de wet het vleeschelijk vaderschap enkel voorondersteld wordt ±q.), --- aan den
Zoon van Maria, aan het kind uit zijne wettige vrouw
geboren en in zijn huis opgevoed, de voorrechten van de
afstamming uit David overmaakte. Uit wettelijk oogpunt,
(i) HERZOG (DUPINI, Revue d'Histoire et de iittérature religieuse,
1907, bl. 133 « adoptée, faute de mieux ».
(2) S. A. CooK in de Encycloocedia Btblica col. 1658, s.v, Genealogies .
(3) W. ROBERTSON SMITH,

Lectures on the Religion of the Semites 2 ,

London, 1894, bladz. 274. -- Zie ook DALMAN, Die Worte Jesu,
Leipzig, z 8g8, bl. 262 -263.
(4) Het is duidelijk dat het geval van een man wiens echt
een bovennatuurlijke wijze een kind ter wereld-genotp
brengt niet voorzien was in de Joodsche wet; maar de rechten
van Jozef op Jezus zijn wettelijk even echt en meer nog dan
diegene welke werden toegekend door de leviraatswet. Cfr.
GRIMM, Die Einheit der vier EvaazgeliQn, bl 239 en Das Leben Jesu
I, 122, 206; FUNK in Zeitschrift für Kath. Theol. 1888, bl. 657
DURAND, L'enfance du Christ, Paris, 1908, bl. 1i8. Van hem
deze aanh.
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wat bij de Joden zoo gewichtig was en het eenige dat we
met betrekking tot de geslachtsboomen in acht moeten
nemen, is dus Jezus wel degelijk de afstammeling van
jozef, en derhalve hebben ook de H. Mattheus (en hoogst
ook de H. Lukas) den Christus aan David-warschijnlk
verbonden door Jozef, den voedstervader van Jezus.
c. Het was dan heelemaal niet noodig de teksten te
verdraaien; Jezus kon genoemd worden de zoon van Jozef,
naar de beteekenis die de Israëlieten aan die uitdrukking
gaven, en toch uit de Maagd Maria geboren zijn. En
werkelijk heeft men een handschrift van jongere dagteekening gevonden, dat waarschijnlijk die lezing in den
geslachtsboom van Mattheus aangeeft. fk bedoel hier de
Syrische vertaling van -den Sinai; maar wel verre dat dit
handschrift de maagdelijke ontvangenis zou logenstraffen,
behelst het liever eene verduidelijking, waarbij die maagdelijke geboorte nog met meer klem wordt uitgesproken.
Hetgeen in de stamtafels, voor moderne lezers, tot
misverstand aanleiding kon geven is het gebruik van het
woordje « gewon », alsof in de oorspronkelijke taal nood -

zakelijk daardoor een physiologische betrekking bedoeld
wordt. Het heeft echter, naar het spraakgebruik der
oostersche volken, «eene bloot conventioneele beteekenis »,
diegene namelijk welke wij hierboven hebben aangegeven.
En juist in diezelfde stamtafel van Mattheus treffen wij
daarvan een ander voorbeeld aan. Daar lezen wij : (Matth.
L, 12) « En na de wegvoering naar Babylon gewon Jechonias
Salathiel ». Hier moet onvoorwaardelijk aan het werkwoord
eene breedere beteekenis worden toegekend, aangezien uit
de geschiedenis blijkt dat J echonias kinderloos gestorven is.
Met betrekking tot Jozef, die door Lucas als vermeende
vader van Jezus wordt voorgesteld, roept gij uit : « Wat
zin heeft het, aan iemand den geslachtsboom te geven van
een persoon dien men weet zijn vermeende vader te zijn. »
— Cie kunt dit, met uw westersch verstand, (( de grootste
domheid der wereld )) noemen; maar aan volksgebruiken
galt niet te tornen : bij de Israëlieten, herhalen wij het
nogmaals, waren de rechten van den vader niet verbonden
met de physische voortplanting. Zoo hadden de Semieten
nog andere eigenaardigheden: zij schreven en lazen rechts
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naar links. En nu zoudt ge b.v. ook kunnen zeggen: wat
een domheid het woord I e z e anders uit te spreken dan
leze; maar de Semieten zouden u antwoorden: onkundige
westerling t wij spellen van rechts naar links, en schrijven
wij I e z e, dan spreken wij uit ezel!
Ik moet er u dan ook mede gelukwenschen dat gij in uwe
opwerpingen niet eens voor den dag gekomen zijt met het
Sinaitisch handschrift, waaruit men voor eenige jaren munt
heeft willen slaan tegen de waarachtigheid der Evangelien.
Ge zult waarschijnlijk begrepen hebben dat deze vondst geen
verandering heeft gebracht in den stand van het vraagstuk.
B. - Het bevreemdt u niettemin « dat slechts één
Evangelist Jezus' bovennatuurlijke geboorte verhaalt. » Zoudt ge hier uw zegsman niet verkeerd hebben afgeschreven... en dadeljk daarop vergeten hebben wat ge neergepend hadt? Want eenige regels verder haalt gij een
« passage aan uit Matth. (I 18-25) en daarnaast een ander
uit Lukas (I, 26-39), waarin de boodschap des Engels
vermeld wordt, en dan gaat ge voort: ((Behalve in deze
twee passages, weten de vier Evangelisten niets van een
bovennatuurlijke geboorte ». Zoo heeft dan de eenige
Evangelist al dadelijk gezelschap gekregen... Er zijn er dus
minstens twee, Mattheus en Lukas, die van die geboorte
gewagen, of ze vooronderstellen.
Blijven derhalve nog over Marcus en joannes.
Dat Marcus zijn Evangelie niet inleidt met de geboorte
van jezus, moet ons niet verwonderen: als discipel van den
H. Petrus heeft hij, naar de overlevering ons mededeelt,
een weerklank willen geven van de predikingen van den
Prins der Apostelen; en in den aanvang der evangeliever
kondiging was het noodig dat men meer nadruk legde op
de levensdaden van den Zaligmaker, op zijn doopsel, zijne
predikingen, zijne mirakelen, en vooral op zijn lijden en
zijne verrjzenis : zaken die op eene bijzondere wijze in
betrekking staan met het heil der zielen. We hebben daar
van een bewijs in de keuze van een discipel, dien men
wilde stellen in de plaats van Judas den verrader. Wien
zoekt men? Iemand die getuige geweest was van Jezus'
openbaar leven en van ((zijne verrijzenis» (Hand. I, 2).
Jezus' godheid te betuigen was toch hoofdzaak voor de
:

-
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eerste christenen : zijne maagdelijke geboorte was toen
wellicht van ondergeschikt belang; en daarom mag men uit
Marcus' stilzwijgen geenszins besluiten dat dit geheim hem
onbekend is gebleven. (i) Overigens mag men niet zeggen
dat hij het heelemaal verzwegen heeft. Want is het niet
opmerkelijk dat hij Jezus noemt «den Zoon van Maria))
(VI, 3), Hem aanhoudend voorstelt als (( den Zoon van
God », terwijl hij steeds zwijgt over Maria's echtgenoot?
Alsof hij zijn stilzwijgen over Jezus' geboorte heeft willen
vergoeden door de opzettelijke nauwkeurigheid zijner uitdrukkingen, aldus voorkomend, dat men, bij vergissing,
Jezus mocht aanzien voor den wezenlijken zoon van Jozef. (2)
Het lag evenmin in het plan van den H. ,7oannes
uit te weiden over Jezus' wonderbare geboorte : hij heeft
immers het Evangelie van het - menschgeworden Woord
willen schrijven. En toch is het wederom niet zeker dat hij
er geen melding van maakt. Volgens eene lezing, welke
door de kerkelijke Schrijvers der I Ie eeuw algemeen , werd
gevolgd, zou zelfs in de Inleiding van zijn Evangelie Jezus'
maagdelijke geboorte reeds uitgedrukt zijn. WaarschijnL'En farce de esus-Christ, (Paris, 1908) bl. 98-99.
In zijn Evangelie zou echter de H. Marcus, omtrent de
verhouding tusschen Jezus en zijne naastbestaanden, (inzonderheid zijne Moeder), een feit mededeelen dat, naar men beweert,
moeilijk te verklaren is, zoo de maagdelijke geboorte van Jezus
in zijne omgeving ware bekend geweest. Men zou Hem namelijk
in eene omstandigheid beschouwd hebben als een «dolzinnige ?.
(Quoniam in furorem versus est, Marc. III, 20).
Het is werkelijk een duistere plaats, waaromtrent de mee
zeer uiteenloopen. We weten niet eens wat men daar-nige
eigenlijk van Jezus zegt: beweert men dat hij « dolzinnig » is
(Beelen) of eenvoudig in (E een toestand van opgetogenheid
verkeert? (Loisy) - Waarom zegt men het: in érnsl of alleen om
Jezus te redden uit de handen zijner vijanden ? -- Wie zegt dat?
Het volk, nijdigaards of Jezus' naastbestaanden ? — Op al die
vragen wordt geen beslissend antwoord gegeven. En zoo som migen van Jezus' naastbestaanden zich over hem onheusch
hebben uitgelaten, dan blijkt hieruit nog niet, dat de H. Maagd
dit gevoelen gedeeld heeft. Dit is in alle geval zeker : Maria
betoont zich hier, gelijk ook elders, als een teerminnende Moeder, die begaan is met het lot van haren geliefden Zoon. En
daaruit kan men toch niets besluiten tegen Jezus' maagdelijke
(i) A. DURAND,

(2)

geboorte.
In een ander schriftje dat ik u toezend (Maria en het Geloof,
bl. 29 -36) kunt ge omtrent de verhouding van Maria tot Jezus
eenige andere beschouwingen lezen.
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lijk moet de vertaling van Joan. I, 1 3 aldus luiden : « Die
niet uit bloed, noch uit des vleesches wil, noch uit des mans
wil, - maar uit God 'is [en niet zijn] geboren ». Wat daar
ook van zij, men mag niet vergeten, zegt P. Rose (i), dat
de H. joannes na de anderen zijn Evangelie heeft geschreven. Zoo hij, die kon getuigen van het oorspronkelijk geloof,
geen verzet heeft aangeteekend tegen Lucas en Mattheus,
door wie Jezus' maagdelijke geboorte vermeld wordt, is dit
niet een teeken dat deze belijdenis geene nieuwigheid was
en volkomen met zijn geloof overeenkwam?
Na die drooge tekstkritiek kom ik tot uwe bezwaren
genomen uit
HET GETUIGENIS VAN DEN H. HIERONYMUS.

Bij dien heiligen Kerkleeraar veronderstelt ge weinig
godsdienstkennis. En dat ergert me. Waar hebt ge toch
bij hem ((de bekentenis » gevonden als zou volgens hem
((ook jeuus' wonderlijke geboorte in het volksgeloof noodzakelijk ontstaan zijn, zoodra zijn persoon geïdealiseerd
werd?)) Hier beuzelt ge stellig, want daaromtrent is bij
dien heiligen Schrijver nergens iets te vinden. De vertaling
die gij, naar Saintyves, van zijne woorden geeft, is geheel
onnauwkeurig; gij bedient er u van tegen Zijne bedoeling
in, en daarenboven gij leidt er eene gevolgtrekking uit af,
welke teenemaal valsch is.
((Als Helvidius, zegt ge, uit het bestaan der broeders
en zusters van Jezus tegen de maagdeljitheid van Maria [a]
besluit, weet Hieronymus hem alleen [b] te antwoorden
(contra Helvid. 9) [no 20-2 i?] ((ik ZOU U streng genomen
» kunnen zeggen dat Jozef, naar het voorbeeld van Abra» ham en Jacob, verschillende vrouwen gehad heeft en dat
» de broeders des Heeren de kinderen van deze vrouwen
» zijn. En stellig met u dit antwoord te geven, ZOU ik slechts
a liet algemeen gevoelen [plerique] [c] volgen. Maar dit gevoe» len is vermetel en strijdig met de godsvruclzt [e]. Gij beweert
a dat Maria geen maagd gebleven is. Welnu, ik bevestig
a dat Jozef zelf maagd is gebleven en dat de Christus-maagd

(i)

P. RosE, Etudes sur los Evanjiles, bi. 6o-6x.
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» uit een huwelijk van Maagden geboren is.)) (Saintyves,
bi. 232).
En gij besluit: « Dus Ed] gebeurd of niet gebeurd, de
bovenncttuurlijhe geboorte wordt geëischt door degodsvrucht [e]. »
Zeide ik u niet, Mijnheer, dat ge in Saintyves geen
vertrouwen kunt hebben? Waarom niet eens den H. Hieronymus zelf opgeslaan?
a. Dan zoudt ge al eerst opgemerkt hebben dat Helvidius niet de maagdeljke geboorte van Jezus aanrandde, maar
wel de voortdurende maagdelijkheid van Maria. Zijn geschrift
tegen hem draagt trouwens den titel : ((De j!'eretua Virginitate Bx Marix adversus Helvidium. »
b. En tegen dit gevoelen van den ketter weet Hieronymus keel veel in te brengen : hij richt tegen hem een heel
tractaat van 24 nummers, waarin hij o. a. met klem van
redenen bewijst dat de broeders van jezus geen echte broeders, maar andere familieleden waren.
c. Ziehier hoe de vertaling eigenlijk moet luiden
((Wij zouden immers, bij loutere onderstelling, kunnen
zeggen [want wij keuren het huwetijk niet af] dat Jozef
verscheidene vrouwen gehad heeft, naar het voorbeeld van
Abraham en Jacob, en dat de broeders des Heeren kinderen
van die vrouwen waren, wat sommigen (plerique) met eene
minder vrome dan roekelooze vermetelheid zich inbeelden
(confingunt). [Maar Ik doe dat niet omdat het vermetel is
iets te beweren wat niet geschreven staat]. Gij zegt dat Maria
geen maagd is gebleven; ik daarentegen houd zelfs staande
dat ook Jozef maagd is geweest, ten aanzien van Maria,
omdat Hij die de maagd bij uitnemendheid moest zijn,
zou geboren worden uit een huwelijk van maagden ». (i)
Merk wel dat1rique hier eigenlijk beteekent : sommigen,
Overigens elders spreekt de H. Hieronymus nog van zulke
lieden, die de zoogezegde broeders van Jezus als zonen van
(i) «Possumus enim hac aestimatione possibilitatis contendere
plures quoque uxores habuisse Joseph, quia plures habuerit
Abraham, plures habuerit Jacob, et de his esse uxoribus fratres
Domini, quod jblerique non tam pia quam audaci temeritate
confingunt. Tu dicis Mariam Virginem non ei'mctnsisse : ego mihj
plus vindico, etiam ibsum Joseph virginem fuisse per Maria rn , ut
ex virginali conjugio virgo fihius nasceretur ». S. Hieronymus,
adv. Heiv. no 21, Edit. Bareille, t. II, p. 496.

345

GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA))

Jozef beschouwden, en daar zegt hij uitdrukkelijk
« Eenigen gissen (quidam) dat de broeders van den Heer
kinderen zijn welke de H, Jozef zou gehad hebben van een
andere vrouw, en daarin volgen zij de droomen der apocryphen, deliramennta apocryj5horum » ( In Matth. XII, 49, 5o).
-- De maagdelijkheid van den H. Jozef is echter een onder
dat we nu niet hoeven te bespreken. Keeren we terug-werp
tot Jezus' maagdelijke geboorte.
d. Uwe gevolgtrekking : « Dus gebeurd of niet gebeurd,
do bovennatuurlijke geboorte wordt geëischt door de godsvrucht » geeft een zeer geringen dunk van uw redeneer
toch eens goed na wat de H. Hieronymus-vermogn.Ls
geschreven heeft : daar geldt het hoegenaamd niet jezus'
bovenanatuuri jhe geboorte, maar wel Maria's voortdurende maag delijkheid, en zijdelings Jozefs maagdelijkheid; en toch
besluit gij uit Hieronymus' woorden, dat hij jezus' boven
geboorte aannam of ze gebeurd was of niet. In de-naturlijke
Logica minor noemt men zulk eene redeneering : Ignoratio
elenchi.
e. De H. Hieronymus nam de maagdelijke geboorte
van Jezus heelemaal niet aan uit godsvrucht, maar wel omdat
de H. Schrift ons zulks leert: Natum Deum esse de Virgine
credimus, quia legimus. (Ibid.) Marias voortdurende maagdelijk
nam hij ook aan, op hetzelfde, maar negatief gezag -heid :

Mariam nupsisse post partum non credimus, quia Won legimus.
(Ibid.) Ook Jozefs maagdelijkheid nam hij aan, omdat hij
niet roekeloos wilde oordeelen : quod nobis de sanctis viris
temere aestimare nihil liceat; (Ibid.) om het stilzwijgen
der H. Schrift en om andere redenen : ter wille van Maria's
en Jesus' maagdelijkheid.
Verschooning, Mijnheer, dat ik met zooveel nadruk de
ongerijmdheid uwer redeneering onder de oogen breng,_ Ik
doe het uit belangstelling in uwe toekomst: daarom zult ge
dan ook mijne vrijpostigheid niet euvel opnemen. Het ware
moeten we waar noemen, het valsche valsch, en het domme
dom. Hebt ge me eertijds niet in het oor gefluisterd dat ge
heimelijk de hoop koestert eens een leerstoel te bestijgen
in de toekomstige Vlaan ische hoogeschool? Maar zorg dan
toch voor uwe eer, vriend, en bekommer u om den roem
van 't vaderland! Belgische, Hollandsche, Duitsche g eleer-
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den hebben de oogen gevestigd op Gent. Wat een oneer,
zoo men eens zeggen kon : Hij die daar den leeraarstoel
heeft beklommen kan niet eens wijs worden uit een volzin
van Hieronymus, en hij borgt zijn wetenschap bij.... Saintyves
Maar ik beken het in gemoede, ge haalt uwe schade
in, waar ge de vergelijkende godsdienstwetenschap aanpakt.
Ook daar echter hoop ik u te bewijzen dat het Evangelie
eigenlijk
-verhal
GEEN HEIDENSCH SPROOKJE IS.

Voorzeker toont ge dat ge bij Saintyves, bij Franz
Cumont en anderen nog al een goeden voorraad van
wetenswaardigheden hebt opgedaan. 0 mocht ge denzelfden ijver aan den dag leggen om den christelijken
godsdienst te leeren kennen, en wel uit boeken die er met
gezag van spreken kunnen... Er zijn er zoo velen die deze
laatste jaren over dit onderwerp hebben geschreven 1
Ik sta wezenlijk verbaasd over uwe kennissen: om het
fijne te weten van Jezus' maagdelijke geboorte, heeft uw

onderzoek zich uitgestrekt over allerlei volken en godsdiensten. Ge spreekt me van « Chineezen en Egyptenaren »,
van « Grieken en Romeinen », van «Confucius, Visjnoe,
Brahma, Boeddha, Khrisjna en Mahomet ». Ge vermeldt
((Romulus, Perseus, Helena, Klytemnestra >> , ja zelfs
((Pythagoras en Plato »...
Mag ik u doen opmerken dat er in die, opsomming
nog een leemte is? Ge hebt de Assyriërs vergeten ! Een
teeken dat ge de voordrachten van Delitzsch niet gelezen
hebt, anders zoudt ge bovendien gevraagd hebben, of het verhaal van Jezus' geboorte geen «weerspleten is van de oudbabylonische legende, volgens welke koning Sargon ook al
uit een maagd geboren zou zijn. Maar wellicht zijt ge bij
STEINMETZER (I) en KUGLER (2) te rade gegaan, die bewezen
(i) STEINMETZER, Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi
und ihr Verhältnis zur Babylonischen Mythe, Munster 191o. Aschen
-dorf.
(2) X. KULLER, S. J., Inn Bannkreis Babels, Panbabylonische
Konstructionen und Religionsgeschichtliche Taksachen, Munster zgio. Aschendorff.
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hebben dat deze legende zulke een draagwijdte niet heeft,
aangezien elders ook spraak is van Sargon's aardschen vader;
dat overigens de Assyrische koningen, toen zij zich aanstelden tot zonen der moeder-godin, daarmee heelemaal
niet wilden zeggen : wij zijn op eene wonderbare wijze uit
eene maagd geboren.
A. - Ge schijnt meer thuis te zijn in het Boeddhisme.
Ge vraagt me dan : ((Zou het geloof aan de maagdelijke
geboorte van Jezus niet ontstaan zijn door den invloed van
Boeddhistische legenden? Of althans zou het niet op dezelfde lijn mogen gesteld worden? Van Boeddha toch
wordt ook verhaald dat hij uit de maagdelijke Mäy is
voortgesproten! of zou... »
- Niet alles in eens! Spreken we eerst van Boeddha.
i. Een algemeene bemerking ga echter voorop. Er is
niets zoo bedriegelijk als eene vergelijking. Terecht waarschuwt ons de heer F. Cumont voor overijlige gevolgtrekkingen : een woord is geen bewijsvoering, en men moet
zich niet haasten uit eene analogie te besluiten tot eenen
werkelijk bestaanden invloed)) (I). En dit is toch, eilaas,
maar al te dikwijls gebeurd : wanneer het christendom
besproken wordt, merkt men bij de beoefenaars der vergelijkende godsdienstwetenschap en bij de philologen een
zonderlinge jeukte om gewaagde hypothesen op te stellen;
om deze, zonder nadenken, op gelij ken rang te plaatsen met
deugdelijk bewezen feiten, en om willekeurige gevolgtrekkingen tot de waardigheid van bewijsstukken te verheffen.
Dit is vooral het geval wanneer het Boeddhisme wordt
gesteld tegenover het christendom. De uitkomsten van die
onderlinge vergelijking, welke vroeger eenig opgeld maakten bij kortzichtige folkloristen, hebben heden hunne
waarde ingeboet. Zoo oordeelt een man, die daarover met
gezag kan spreken: L. DE LA VALLE-POU5SIN. ((De vooronderstelling, zegt hij, als zouden boeddhistische bestanddeelen in onze Evangelien zijn doorgedrongen, kan men
nagenoeg ter zijde stellen; trouwens zij werd nooit aandacht waardig gekeerd door mannen van het vak en een
(i) F. CTJMONT,

p. xii.

Les religions orieniales dais le Paganisme rornain,
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apologetisch of tegen-apologetisch belang is er eigenlijk
niet mee gemoeid)) (r).
Eenige beschouwingen, ontleend aan dien kundigen
leeraar der Gentsche hoogeschool, kunnen hier volstaan.
om u de nietigheid aan te toonen der veronderstelling die
de maagdelijke geboorte van Jezus beschouwt als een
uitvloeisel van het Boeddhisme. «Er bestaat geen enkel
bewijs, zegt hij (2), dat het Boeddhisme in Palestina ge-.
kend was in den tijd toen de Evangelien werden te boek
gesteld, of dat bizonderheden van Boeddha's leven hetzij
rechtstreeks aan onze gewijde schrijvers ter oore zijn gekomen, ofwel verspreid zijn geworden in de streken waar
zich de oorspronkelijke overlevering bewaard had ». En
elders (3) ((De meeste geleerden die in het Boeddhisme
wapenen zijn gaan zoeken tegen onzen godsdienst, zijn in
een groote dwaling gevallen, toen zij veronderstelden dat
de schrijvers onzer Evangelien de vertaling van boeddhistische werken in handen hebben gehad, of rechtstreeks
uit een verzameling van boedhistische oorkonden hebben
geput. » Wie zulks gelooft laat zich een rad voor de oogen
draaien.
z. Vruchteloos heeft men dan ook in de woorden of
de verhalen van het Evangelie sporen gezocht van zulk
eenen invloed. Wel is er tusschen de bijbelsche verhalen
en sommige oostersche legenden en bespiegelingen een
zekere gelijkenis op te merken, maar zij is steeds van dien
aard, dat men gemakkelijk hier het legendarische, het
mythologische kan opmerken, terwijl ginds alles den stempel der werkelijkheid en der geschiedenis draagt. Zoo
heeft men een vergelijking willen instellen tusschen het
Lukasverhaal (1, 35) en de boeddhistische beschouwingen over de wonderbare ontvangenis van Boeddha en de
zoogezegde maagdelijkheid zijner moeder Mâyâ. De la
Vallée Poussin doet echter opmerken dat er voor Boeddha
wel spraak is van een wonderbare, maar niet van een
maagdeljke geboorte. De H. Hieronymus weliswaar ver(r) L. DE LA VALuE-PQussIN, Le Bouddleisine et les évangiles
cw'wniques, Revue biblique, juillet 1906, p. 353.
(2) Revue biblique, i906, bi. 355.
(3) Revue bra1ique d'Ajbologétique, t. VII, bl. 120.
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keerde in de meening, dat de boeddhisten de geboorte van
Boeddha als maagdelijk beschouwden, maar hierin vergiste
hij zich. In al de pâli -teksten en in al de oudere boeddhistische oorkonden is de moeder van Boeddha geen maagd,
zoodat die leering over de maagdelijke geboorte van dien
godsdienstontwerper ten tijde van den heiligen kerkleeraar
niet bestond. Zelfs voor latere tijden kan er van een maagdelijke ontvangenis eigenlijk geen spraak zijn : de teksten
zijn zoo ingewikkeld, zoo tegenstrijdig met elkander dat
men zich moet afvragen, of zelfs die leering zich uit de
oudere teksten wel ontwikkeld heeft; alles is daar loutere
besiegeling van boeddhistische droomers, wat meer is
nooit, zegt de Leidsche professor Kern, is er zelfs een
vrouw geweest die den naam van Mâyâ droeg!
Toen derhalve, naar gij mededeelt, de boeddhistische
Thibetanen in I 4 2 aan den Augustijner Pater Giorgi
zeiden,
dat hun geloof aan de geboorte van Boeddha
uit een God en een maagdelijke prinses, overeenkwam
met het onze over de geboorte van jezus en zelfs veel
ouder was dan dit laatste
beuzelden zij stellig; en zoo
de Pater om hun antwoord ((ontsteld en onthutst)) is
geweest, heeft hij enkel getoond, dat hij ((niet aan verge
lijkende godsdienstwetenschap gedaan had. a Van een
missionaris in het buitenland kan men zooveel wetenschap
niet eischen als b. v. van een hoogleeraar der Germaansche
philologie, die als Germanist moet voorondersteld worden
((geheel de wet en de profeten)) te kennen!
B.
Thibet is misschien wat verre om daar den
oorsprong van het Evangelisch verhaal van Jezus' maagdelijke geboorte te zoeken. Ge stelt daarom een andere gissing
voorop: Sprookjes, zegt ge, van bovennatuurlijke geboorten
waren overal in de landen rondom de Middellandsche zee
verspreid. Bij de Grieken en de Romeinen schonk men
aan Hercules, Romulus, Perseus, Helena, Klytemnestra,
tot zelfs aan Pythagoras en Plato, een bovennatuurlijke
geboorte... Wilden nu de eerste christenen voor hunnen
Jezus een goddelijke vereering verkrijgen van de nieuw
bekeerde heidenen, dan moesten zij aan hunnen nieuwen
God noodzakelijk een even verheven geboorte toekennen
^

-

-

-
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als aan de goden en groote mannen van de heidensche
wereld. Jezus mocht toch bij Plato niet achterstaan 1... »
Het is dus aan een zekeren wedijver met het heidendom dat het verhaal van Jezus' maagdelijke geboorte zijn
ontstaan dankt ? Maar dat is vlakaf onmogelijk 1 Eenieder
zal dit erkennen die acht geeft en op den tijd waarop, en
op de gesteltenis der menschen bij wie dit geloof zich zou
verbreid hebben.
i. Laat ik beginnen met deze voorbemerking : zoo het
ontluikende christendom onder den invloed gestaan heeft van
de mythologie der Grieken en der Romeinen, hoe komt het
dan, dat slechts ééne eigenaardigheid, nl. de bovennatuurlijke
geboorte van Jezus, daaraan ontleend werd? De heidensche
fabelleer was toch zoo rijk in allerlei voorstellingen, waarmee het leven harer helden en half-goden doorvlochten
was, dat het verwondering moet wekken, zoo slechts ééne
bijzonderheid werd uitgekozen om daarmee het leven van
Jezus te sieren. (i)
2. Is het overigens wel mogelijk dat voorstellingen, ontleend aan het heidendom, het verhaa-1 van Jezus' geboorte
en leven binnenslopen? Op welk een tijd dan werden de
omstandigheden van Jezus' geboorte te boek gesteld? Door
de bedillers zelven van het dogma wordt toegegeven en het
staat ook vast als een paal boven water, dat in den loop van
de tweede eeuw en reeds op het einde van de eerste, de
maagdelijke geboorte van Jezus overal in de christelijke
kerken verspreid was : niet enkel Tertullianus, Irenaeus,'
Justinus, Aristides, Ignatius van Antiochië getuigen te
zijnen gunste; ook de gnostieken zijn het dienaangaande
eens met de vroegste geloofsbelijdenissen ; «zelfs vanwege
de ketters werd daartegen geen verzet aangeteekend. n (2)
(Y) Gij zegt dat ((de Joden, om voor Jesus eene goddelijke
vereering te, verkrijgen, de Grieksch-mythologische voorstellingder maagdelijke geboorte aannamen.» --- Terecht antwoordt
daarop P. CAMUSET (Revue trat. d'aftol. IV, bl. 707) : ((De boeken,
welke van die maagdelijke ontvangenis spreken, zijn juist diegene welke minder steunen op de godheid van Jesus- Christus ;
er was zelfs, zoo getuigt Origines, eene Ebionistische secte,
welke de maagdelijke ontvangenis aannam en de godheid van
Christus verwierp. »
(2) G. HERZOG (DUPIN),

gieuse, 1907, bl. 132.
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Maar aangezien het zoo is, dan vraagt men zich af, hoe te
dien tijde, omtrent het jaar 8o, de « dichterlijke verhalen »
van Griekenland en Rome op den gedachtengang in de
christengemeenten een invloed konden uitoefenen. Want,
zoo schrijft de heer F. Cumont, (i) ((de eerste christenge
hebben zich ontwikkeld te midden van Oostersche-ment
bevolkingen, Semieten, Phrygiérs, Egyptenaren. En daarenboven de godsdiensten van die volken waren veel meer
gevorderd, rijker in voorstellingen en gevoelens, kernachtiger en pakkender dan het Grieksch-Romeinsche anthropomorphisme.
3. Er bestaat bovendien niet de minste waarschijnlijk
dat de poëtische fabels van het heidendom door de chris--heid
tenen van de eerste eeuw met ernst konden opgenomen
worden. De geschriften der christenen plaatsen ons in een
geheel andere wereld, waarin het polytheïsme en zijne
verdichtsels beschouwd werden als de hoogste gruwel, als
dwaasheid en ongerijmdheid ; de brieven van den H. Paulus, welke toen in de vergaderingen voorgelezen werden,
hielden onder de geloovigen dit afgrijzen van het heiden
wakker; hoe durft men dan beweren dat, niettegen--dom
staande zulke predikingen een dogma hetwelk naar men
voorgeeft uit de mouw werd geschud of aan het heidendom
ontleend was — dadelijk het Palestijnsche verhaal van Lukas
en het Messiaansche Evangelie van Mattheus binnensloop,

en zich in eenige jaren zóó verspreidde in al de kerken, dat
het overging in het symbolum van eenen Ignatius van
Antiochiëen in de oudste doopbelijdenis?
Wel zullen later Tertulianus en Origines in hunne
verweerschriften gewagen van de overeenkomst der heidensche sprookjes met de mysteries van het Christendom,
maar dat gold bij hen enkel als een argumentum ad lzorninem :
waarom zouden hunne lezers weigeren geloof te geven aan
de geheimen van den godsdienst, geopenbaard in het
betrouwbaar evangelieverhaal, waar alles waardigheid en
reinheid ademt -- terwijl de heidenen.. wel fantastische
verdichtsels slikken, die door den duivel werden uitge(x) FRANZ GUMONT, Les Religions orientales dans le Paganisme
roinain, Paris, 1907, blz. x.
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vonden en gekenmerkt door de walgelijkste onzuiverheid.
Daarmee echter beweerden die leeraars niet het minst dat
b.v. de maagdelijke ontvangenis van Jezus gelijken kon
op den omgang van menschen en goden uit den Romeinsch-Griekschen Olympus. Het Christendom is de tegen
stelling van het heidendom, en juist om die reden verlieten
de heidenen het bijgeloof wijl zij, bij het aanvaarden van
het Evangelie, verhoopten te mogen leven in een rein eren
luchtkring.
Dit zij genoeg. Nog andere opwerpingen werden ingebracht tegen Jezus' maagdelijke ontvangenis. De Katholieke
geleerden hebben er reeds voldoende op geantwoord. Ik
verwijs u naar de werken en tijdschriftartikelen van Gore,
Steinmetzer, Lagrange, de Grandmaison, Durand enz. enz.
Zelf heb ik mij door hen laten voorlichten bij het schrijven
dezer eenvoudige brieven, die geen aanspraak willen maken
op geleerdheid.
Overigens bedenk dat gij gedoopt werdt en christen zijt;
daarom neem ik afscheid van u met dit
SLOTWOORD :

De Geest van God is opperste macht. Op zijn bevel is
uit het niet de stof te voorschijn getreden; uit den baaiert,
de orde, de regelmaat der ontwikkeling; uit de stof, het leven;
in het leven, het gevoel; bij het gevoel, het verstand... Wie
stelt perken aan die macht? Wie stelt haar wetten ?
En nu het Woord zich wilde vereenigen met het
menschdom, de m-enschelijke natuur samenstrengelen met
de goddelijke in den éénen Christus : wie zal de wegen
voorschrijven waarlangs dit wonder tot voltooiïng moest
komen? Zelfs in de geheimen der natuur kan het verstand
zoekend naar den oorsprong enkel de stoffelijke voorwaar
achterhalen, waarin de wezens worden voortgebracht -den;
de eerste oorsprong ontsnapt aan zijn vorschenden blik.
De wetenschap staat stil bij de verschijnselen ; de rede
zoekt de oorzaken; het geloof belijdt geheimen. Wie uit
de keten der geschiedenis den schakel van het bovennatuurlijke wegneemt, verbeurt het eenig middel om raadselen
op te lossen die nimmer te ontwijken zijn.
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Almachtig is de Geest van God. Onder ziçhtbaren en
historischen vorm heeft zijne werking zich geopenbaard bij
den oorsprong van jezus : daarvan getuigen de evangelische
verhalen. Aan de Maagd Maria, in het lommerrijke stadje
Nazareth, is de engel der Boodschap verschenen : zijn
voorstel heeft zij ingewilligd en in haren maagdelijken
schoot heeft zij ontvangen van den heiligen Geest. En zoo
kwam het profetische woord van den ziener in Israël in
vervulling : ((Eene maagd zal ontvangen en baren eenen
zoon, en men zal Hem noemen met Zijnen naam: Emmanuel, dit is : God-met-ons ». (Is. VIII, ik).
Jezus' oorsprong geljkt dus niet op den onzen. Hij is
niet geboren gelijk wij, ((noch uit de mengeling van 't
bloed, noch uit des vleesches wil, noch uit den wil eens
mans a. (Joan. I, 1 3).
Alleen door zijn moeder staat Hij in verband met het
menschdom. Hij die hier op aarde het nieuwe geslacht
der kinderen Gods komt inwijden, ontsnapt aan den stroom
der aardsche geslachten.
Wie dit niet aanneemt lijdt schipbreuk in 't geloof.
Voor dit mysterie van Gods wijsheid en Gods liefde
staat onze geest in verrukking en bewondering opgetogen;
onze harten huppelen van vreugde en smelten weg van
teederheid, en onze knieën plooien onder den last der biddende erkentelijkheid.
Wij gelooven: de maagdelijke geboorte van Jezus is
nochtans niet van huis uit en noodzakelijk verbonden met
het hoofddogma der Verlossing. Men zou zich de mogelijkheid kunnen voorstellen van een Godmensch, die volgens
de gewone wetten was voortgebracht, of die op de aarde
was verschenen, gelijk Adam, door een scheppingsakt.
Maar zoo is nu de werkelijkheid niet. Jezus is geboren uit
eene Moeder.Maagd. Dit dogma steunt niet enkel op het
Evangelie, maar ook op de overlevering en de leering van
de H. Kerk. Het vormt één geheel met de leerstellige
waarheden welke ons worden voorgehouden; en 't belijden
van die waarheden hangt af van de houding welke men
aanneemt tegenover jezus-Christus en Zijne Kerk. De
Zaligmaker nu heeft met woord en daad getuigenis gegeven
van zijne Godheid; en zijn werk, de Katholieke Kerk, open-
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baart zich als een gezag, dat alleen bekwaam is om de
levenswoorden uit te leggen en de bronnen van zaligheid
te openen.Ons geloof is dan niet afhankelijk van een moeizaam onderzoek dat weinigen kunnen instellen; naar de
waarheid hoeven wij geen tastende handen meer uit te
steken; zij glanst met alle helderheid voor onze oogen in
de leering der H. Kerk. Wie zich met vertrouwen aan
haar verlichtend en vrijmakend leergezag onderwerpt,
wordt verlost van al de onzekerheden, de weifelingen, de
afdwalingen der eigendunkelijkheid ; hij bezit het veilige
anker, zoodat zijn hoop op 't eeuwig leven nimmer zal
worden weggespoeld...
In die hoop versterkt ons Maria, de heilige Moeder
van den Zaligmaker.
Gij zult dan niet vertreden hare maagdelijkheid : die
blomme van het Christendom!
Hand en groet.
J. VAN MIERLO Sr. S. J.

Brugfis Gallorum, 16 7anuayii

1911.

N. B. De lezer gelieve op te merken dat wij ons in
deze bladzijden bepaald hebben tot het weerleggen van
eenige opwerpingen; het was hier de plaats niet, meenden
wij, om uit te wijden over de bewijzen van het geloofspunt.
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't Was een blijde namiddag om half Oogst. Een
namiddag waar de hemel oneindig blauw openlaaide,
zonder één wit of grijs wolkenstipje daarin, en het landschap met zijn akkers en wouden, zijn heuvelen en dalen,
te speierglinsteren lag in een zee van licht.
Zoo was het heel de baan door tusschen Brussel en
Namen, dien zonnigen Zondagnamiddag in Augustus,
toen we ons lieten heenvoeren naar Zwitserland, met ons
gezeven. Naar Zwitserland, dat we daar wisten liggen met
zijn opeengestapèlde natuurpracht.
Maar kon het nog schooner zijn dan onze Ardennen,
waar de vooravond stilletjes aan over kwam, het dagvuur
temperde en al de heldere, maar nu teedere doorzichtigheid
der verten toch uren behield ? Kon er iets schooner zijn in
de natuur ?
Voor ons, menschen « uit de lage landen bij de zee »
was het zoo verrassend, zoo jong-bekoorlijk, alles wat we
daar zagen op eigen belgischen bodem. Nog had ik het
gezien, even schoon als het in zijn schoonste dagen kan
zijn, maar we troffen een recht gezegenden dag.
De kammen der heuvelen staken aan alle zijden, met
hun teer-roze, vlokkige keursluiers op. Als zij met bosschen
bezet waren op hun kruin, teekenden de dennenmassa's op
hun ongenaakbare hoogte zoo heerlijk af in hun roerlooze
somberheid tegen den weligen gloed der parelmoeren
lucht. En van de toppen gleed de blik dan neer en vaarde
heen en weer in speelziek verspringen: hij daalde langs de
hellingen eerst den grilligen kronkelloop af der bergpaden,
en hij bleef zich een stond vermeien halverweg op de
weiden die rechts en links lagen als glansvlekken tusschen
zwarte en groene boomen, en hij zakte lager tusschen de
hagen van geel-bloeiende bremstruiken naar de valleikom-
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men toe. Dan hield de blik een poosje stil in de diepte.
Menschen gingen in Zondagkleedij naar de lage dorpjes,
die daar zoo rustig lagen, zoo ver en zoo lief rond het
slanke kerktorentje. En dan wipte hij weer op en zag hoe
't licht der late namiddagzon nog uitlaaide in 't vensterglas
van een huis op een heuvel en hoe aan de rechter zijde, op
enkele schreden van de spoorbaan af, de ruige sparren
met half blooten wortelgroei vastgeankerd zaten in den
steengrond en in de ravijnen zich ophielden, scheef en
lastig. We zagen een koppel paarden een karos traag
optrekken langs een kiezelweg naar een kasteel dat troonde
boven het dichte boschloover. We reden een dorpje voorbij
waar het kermisvaantje stak uit de klokgaten ; meisjes
zwierden in rondedans onder een linde en de boogschutters
in hun witte hemdsmouwen joegen hun flikkerende pijlen
op naar de gaaien.
Stilletjes aan, maar zeker viel de avond. De maan rees
hoog uit boven het landschap, naarmate we Aarlen nader
vreemd en genoegelijk aan in de-den.Dahtzo
wegvluchtende dagklaarte de fantastische gedaanten op te
merken die zich nu aaneensloten in die ordelooze natuur.
Nachtlichtjes schoten alom op, in de dalen en op de hellingen. En de wandrochtelijke klompen werden als los samenhangende puinblokken van oude burchten en abdijen, waar
de lampjes met weifelglans brandden als toovervuurtjes en
doodkaarsen. Onwillekeurig bevolkten we die overblijfsels
met de ijzingwekkende spookdrommen uit onze eigen
vlaamsche volkslegenden, met de rammelende kettingen en
het doodsgehuil dat opgilt uit de graven der donkere
krochten. Zie ook, daar of ginds gingen de twee jongens
waarmee Snieders: ((Zoo werd hij rijk » inzet, in een even
lieven manenacht als deze over dit ruwe en mooie berglandschap van 't Walenland, die jongens en Hiob waarvan
ik las in mijn prijsboek weleer, waarachtig, daar wandelden
zij om, drie schimmen...
« Wat was Wallonië toch schoon I » spraken we,
toen we nu niet ver meer af waren van Aarlen.
Dan werd nog al een woordje gerept over 't volk dat
daar woont. Een beetje uit vlaamsch standpunt, dat kunt
ge denken, maar niet erg. Zoo toegeeflijk voor de Walen

REISBEELDEN

357

was dat praatje zelfs dat het groepje jonge Antwerpenaren
uit onzen wagen zijn vlaamschgezinde meening in onvriendelijk-schertsende, wreed-geestige zetten tegen de lui van
daar uitsloeg.
Menschen op reis hebben licht iets weg van studenten
op verlof. De vrijheid die onbelemmerd openvliegt na een
jaar inkerkerend dwangleven maakt hen uitgelaten-blij.
Zou Zwitserland mooier zijn dan Wallonië ? bleef ik
me zelf afvragen. Dat zou slechts de volgende dag uitmaken.
En om ginds aan te landen met den dageraad hoefde de
trein nog eerst heel den nacht rader -schijverend te stoomen
door het Groot-Hertogdom en Elzas-.Lorreinen.
Daar was het best, als 't zijn kon, wat in te dommelen.
Bij velen echter bleef het een poging. Een vreemde treingezel nevens mij zat eerst geruimen tijd met knikkebollend
slaaphoofd strak te staren naar het eerste blad van de
«Brüsseler Zeitung)) die hij uit de tasch van zijn slipjas
had opgehaald, dan sliep hij in, zijn beenen plooiden
onder 't insluimeren lang uit tot op de andere bankenreeks
van den spoorwagen.
Door mijn haiftoegeloken oogen kon ik zien hoe een
diklijvige duitsche « Schaffner)) met een lantarentje op zijn
borst, een die de nachtronde deed in den trein, inschikkelijk trachtte heen te springen over de beenen van den
slapende bij mij, zonder dezen te storen.
Maar ik lachte niet met de beweging van den Duitscher
daar in 't land waar ze baas zijn sedert 1870.

is
Van Basel naar Luzern was het al iets. Het landschap
begon bergachtig te worden en 't was zoo lief in de opkrullende blauwheid der morgendampen. 't Waren als blauwe
feestwimpels die overal fladderden aan de bergilanken. De
Engelschen vouwden hun plaids op, de Duitschers staakten
hun vleeschontbijt, de Franschen onderbraken hun joligheid en weldra stond elkeen dicht bij de vensters uit te
kijken met of zonder verrekijkers. Men hoorde aanhoudend:
splendid, en groszartig en oh! c'est jou.
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- « Dat is een kerel », riep Zeger, « bezie me dien
kolos met zijn sneeuwmuts ».
- « En langs hier, zeker niet! » schreeuwde Raf, zoo
trotsch alsof hij zelf den bedoelden berg gemaakt had.
En Frans, die de zekere wetenschap aan de vlottende
geestdrift wilde vasthaken, vroeg bedaard-nieuwsgierig:
« Hoe hoog zou die berg wel zijn?))
- « Veertien duizend en een halve meter! » verklaarde
Flip.
« Een kinderachtig antwoord! » fluisterde een stijve
Hollander zijn gezel toe en zag Flip verachtend aan.
't Was het zien waard. Maar 't zou nog een ander paar
mouwen worden, op het Vierwoudstedenmeer! Als we,
in afwachting van het afvaren der boot, een weinig rondgeslenterd hadden in de straten van Luzern waar de houten
beren ons met honderdtallen stonden aan te grjnzen op
hun achterpooten, als we een poosje gekeken hadden op
den leeuw « die zoo groot is als een olifant », meende Flip,
en omgekuierd in den Gletschergarten, scheepten wij in
naar Alpnachstad. De boot was opgepropt met menschen
uit alle landen der wereld. De schroef werkte, de sirene
foot en fuut! fuut! we waren weg. Het water was vol
zonnestippeling. En we vaarden maar aldoor, nu eens leek
het of we naar rechts dan eens of we naar links opstoomden
en 't was wel zoo ook met de verschillende kreken van 't
meet. Beste jongen, bergen, bergen altijd voort! En zoo
duizelingwekkend hoog! Meestal schieten zij steil op uit
den meeroever; somtijds hangt hun vervaarlijke rotsmassa
er in breede ronding over. Geen graspijltje groeit daarop.
Geen vogeltje zit daar. Zij steigeren maar op met invallende
ravijnen en opduikende spitsen, woest, onregelmatig, maar
machtig, zoo machtig dat ze de wolken doorboren. Daar
rijzen de eeuwenoude sparren uit den kiarenden morgen
en ligt het sneeuwtäpijt met zijn laag- en opgaande reuzen
vouwen al te bakelen in de stralen der zon. De sneeuw ligt
daar zoo hoog, zoo blank; zij ligt op de Jungfrau, op den
verren Eiger, den Mönch, den Rigi. Alleen de dichte
Pilatus ligt bar en onbesneeuwd in zijn verheven narigheid.
Dat wild uitzicht met steeds wisselende vormen naar de
grillige wendingen onzer boot houdt den blik omhoog
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geboeid en men laat er hem slechts van af om de lachende
aanminnigheid der kleine dorpjes hier en daar als afgerold
in een vertroppeling van rood- en witgeverfde huisjes, ter
verpoozing te bewonderen. Of tusschen al de majestatische
grootheid blijft uw oog soms haperen op iets kleins. De
blik kan al dat onmeetbare niet lang dragen. Hij volgt de
zwarte schimmen van onversaagde touristen even maar
nietige zwarte stipjes, die nauwelijks roeren op de blanke
oneindigheid. Die hadden misschien den zonopgang op
den Rigi-Kulm bespied; dat doen wij niet, om niet te
varen als Tartarin.
De eerste indruk van het eigenlijk Zwitsersch berglandschap is aangrjpend. We kwamen te Alpnachstad
tegen den middag. Dan aten we geducht en van daar sleepte
de haaktrein ons over de Brunig-bahn in de richting van
Meiringen eerst naar een hoogte, waar boomen en varens
in wilden groei boven en onder ons woekerden. Dan zakten
we en kwamen op onze avondbestemming.
Nog een paar uren hadden we om de Aareschiucht en
den Reichenbachfall te gaan bekijken. De open weg
slaat onder appel- en notelaars. De appels bloosden aan de
takken. Frans gaf een reeks bedenkingen over het vermoedelijk verschil in de beschaving van Zwitsers en Vlamingen;
in Vlaanderen zou er niet één appel rjpen op de openbare
baan, besloot hij.
We kregen verder een ingangkaartje waarmede wij heel
den namiddag bij de Schlucht mochten vertoeven. Dat is me
zoo 'n waterzwaip, man! Het stof dat er afspat alleen geeft u
een heel aardig verfrisschend bad. in één sprong stort de
Aar van den hoogen rotswand en in de diepte wentelt, danst
en bruischt de geweldige stroom en weet eerst niet waarheen
zich te wenden en dan ijit hij voort, grommend en schuimend.
- ((ik wed dat er hier nog wel Engelschen in verdronken zijn », waagde Zeger, waar 't gevaarlijk is zijn er
altijd Engelschen omgekomen. »
- ((Nu, dat 's een liefhebberij », wedervoer Raf.
De Reichenbach is ook wel de pfennige waard met den
tram, of den last te voet, in drie keeren poogt hij van zijn
berg te springen; hiermee is hij nog wel in de vlakte niet,
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maar hij is toch al iets genaderd. Hij pijnt en steunt tegen
zware kwartsblokken, duwt zich daar gezwind over en ploft
met een helsch gerucht lager en zoo tot drie maal. En als
ge hem van ver ziet, schijnt hij klein en hoort ge hem niet
eens. Maar kom er niet dicht bij of hij slokt u op en
verbrijzelt u!
En met den avond zaten we samen in ons hotel te
Meiringen waar de vensters wijd open stonden. Binst een
half uurtje had het een weinig geregend. Nu was de berglucht dubbel frisch en haar verkwikkende geuren wuifden
ons toe. Voor ons rezen op afstand de grootsche bergen
omhoog als zwarte onweerswolken aan den hemel en-mas
daarboven straalden de sterren het wijde luchtuitspansel
vol. Soms kwam nog een late vreemdeling met den ransel
op den rug vermoeid aangestapt over de stille straat van
het stadje, nu en dar klapte een deur toe, rolluiken werden
neergelaten en in de huizen stierven de gaslichten uit, het
een na het ander.
III
Van Meiringen reden we 's anderendaags met den
vroegen morgen naar Brienz om den Giessbach te bewonderen. Wonderlief ligt het stadje Brienz aan den oever van
zijn lachend meer. We moesten 't spiegelgladde water over.
Den indruk van het nachtelijk zicht kregen we niet; nu had
ik echter wel eens de voorname bekoorlijkheid willen
ondergaan die ik zelfs onder 't afschrijven als strafwerk, van
Bols': « Een schoone nacht op het meer van Brienz » in
mijn schooljaren vermoedde. Neen, 't was bij hellen voor
bij 't albeglanzend licht van een heerlijke zon. De-midag
boot stoomde af en de vaart was zoo schoon, zoo schoon p
Achter ons het stadje met zijn lief kleurenspel van witte
gevels en roode daken aan den voet van woeste bergen die
opbonken met reuzenruggraten tot vereenzaamde schilfer koppen in de lucht en waar een paar waterstralen lustig
komen afgedanst, beurtelings zicht- en onzichtbaar, die
bruisend uitspoelen in het meer. En over heel de wateropa
pervlakte bruingeverfde roeibooten die als erwtdopjes
schommelen in de verte en motorbooten met uitgulpende
witte rookpluimen. Vóór ons een berg met den Giessbach.
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Niet ver af varen we van de stormende neerploffing van den
vermaarden waterval in het meer en tusschen de sparrentronken en de open plaatsen in het heestergewas kunnen
we hem soms zien in de hoogte.
Daarheen! We doen het te voet, onder de weidsche
krumen van eerbiedwaardige, eeuwenoude boomen. Hier
is de laagste der zeven sprongen van den waterval.Wat een
oorverdoovend gedruisch! Hoe machtig wild is die stormjacht naar onder t In geweldiger regentij hebben zijn
uitslaande baren dikke boornenstammen uitgerukt en een
eind lager meegezweept, waar ze liggen blijven tot ze weer
door een machtiger aanrukken worden opgetild en nog
dieper geslingerd. De schuim- en regendropjes spatten als
wemelend stof omhoog en ze stralen met al de regenboogkleuren als een zwerm dooreenstoeiende kleurvlindertjes.
In onzen eersten ijver wilden we de opperste bergspits
bereiken. Maar het uitzicht werd dan voortdurend belemmerd en we moesten met den middag terug zijn in ons
gasthof: Beau Séjour. We zaten in een breede spijszaal;
enkele vreemdelingen aten ook met ons. Op een kastje in
den hoek lagen drie exemplaren van Luther's Bijbel en
stond een beeldje van Wilhelm Tell.
Frans opperde de vraag of Wilhelm Tell wiel ooit
bestaan had. Rob vond dat we thans best zouden middagmalen zonder ons hierom te bekommeren; Zeger zei kortaf
dat hij ongetwijfeld bestaan had, maar Flip lapte het eruit,
als de kaalgeschoren knecht met de soep aankwam: «Wilhelm Tell hat gewisz nie gelebt! »
Had de kellner dit toch maar niet ernstig opgenomen!
Dat kon hij echter niet onbeantwoord laten voorbijgaan:
« Bitte Herr, was höre ich? Meinen Sie Wilhelm Tell
habe nie gelebt? »
Op Flip's herhaald ontkennend antwoord: « Nein, nie
hat er gelebt t » klonk het eerbiedig, maar beslist protest
van den verontwaardigden man. Flip wist zich dan voor
zijn meening op gezaghebbende fransche en nederlandsche
boeken te beroepen. En de kellner stond verbiuft, en de
andere tafelgasten waren verbluft en de arme Zwitser zocht
voor zijn onmacht een uitweg in zijn aangehitste vereering
van Tell met het beeldje nog eens fijn af te stoffen.
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Met den naderenden avond stevenden wij naar Interaken. Een prettig tochtje. De bergwanden en toppen zagen
er nu roodachtig en blauwendig uit en de zonnegloed flakkerde er op en doofde er uit, als vlammetjes die nu en dan
nog opslaan uit een aschvuur. Het verblindend kleurlaaien
der zon was nu ook van 't meer weg; het leek rustig en
licht-blauw en een verfrisschend koeltje aaide de "orangen.
Aan de aanlegplaatsen Iseltwald en Bonigen stapte niemand
op of af, maar te Interlaken steeg er heel wat volk uit de
boot. Heeren en vrouwen met knapzak op den rug, met
Alpenstokken en reispakken in de hand, met wit-bestoven
schoenen aan de voeten, menschen die allerlei talen spraken,
ook vlaamsch, en die zich nu meest in rijtuig lieten brengen
naar hun nachtverblijf.
Als nu in het gasthof Zum Hirschen het behoorlijk
aantal bedden was aangevraagd en toegezegd, maakten we
een slenterpartijtje door de stad. De straten waren vol met
een vlottende menschenzee. De winkelvensters baadden in
den lichtstroom van electrische gloeibollen die het opeen
houtsnijwerk duidelijk lieten zien. De draaiende-gestapld
reclame-plaatjes met roode letters op zwarten grond hingen
te schijveren aan den ingang der bazars. In de grootste
gasthoven waar de vensters wijd open stonden was er muziek en zang van Tyrolers en even toen we voorbijkwamen
klonk het :
-

Zu Mantua in Banden
Der treue Hofer war.

Aan de overzijde over een open plein, met lage notelaren
omzoomd, rees de sneeuwmassa van de Jungfrau opeens
zoo heerlijk uit haar duisternis als de volle maan achter den
rand van de kruin verscheen. 0, wat was het grootsch in de
hoogte der luchten!
Na mis en ontbijt reisden we 's anderdaags naar de
Schynige Platte. Een der schoonste zichtpunten van Zwitserland. Een haaktreintje bracht ons door wouden en
weiden, langs afgronden en rotsen, door tunnels en krochten in halfrechtopgaande vaart boven. 'tWas zoo'n duiveltje
van een treintje. Het snorkte en gromde, hijgde en jaagde
-

-
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en klauterde pijnlijk maar altijd hooger. Rush, rush, rush,
ging het onverpoosd.
Het spoorbaantje leidt tot zoo dicht bij de spits der
Schynige Platte dat men na een half uur het toppunt te
voet kan bereiken.
En daar vloog het sneeuwlandschap opeens als een
tooverwereld open I
Daar zaten we dan op de hoogste stomp. Op ons uit
doodstil. Over de schrale graspijltjes en-zichtspun,wae
de magere gele Alpenbloempjes gonsde een alleenige bij.
Niets anders was hoorbaar. Het Oberland koepelde uit als
een kristallijnen wonnepaleis, oneindig en bedwelmend
schoon in de lucht die druipte van licht. De bergketen was
een uren en urenlange sneeuwlijn die opgoifde en neerdeinde met soms hooger opschietende helderwitte spitsen.
In dieper verte, links rezen de Well- en Wetterhorn op;
naderbij de Schreckhorn; ietwat bezijds en verder de
torenpunt van den Finsteraarhorn; Meer rechts op, de
Eiger, de Mönch en de Jungfrau, en de pyramiedenkegel
van den Silberhorn sloeg naar 't Noorden op zijn lang
schaduwbeeld over 't hoog sneeuwveld uit; en nog steeds
meer rechts zakte de lijn met wolachtige uitrafelingen een
weinig neer en schoot weer op aan den Grosshorn, den
Breit-, Tsingel- en Gspaltenhorn. Zoo verrukkend was het
dat men zou gewaand hebben uit de wereld verplaatst te
zijn en een stond den liefsten droom te genieten. De eenige
band dien we hadden met de gewone wereld waren de
diepe, diepe valleien achter ons, maar die wereld beneden
ons was ook al zoo wonder en lag zoo verbijsterend ver af.
Dan hield de trein met ons weer stil, te Wilderswil.
Daar waren we weer op de wereld en bij de vele menschen.
Iv
Om twee ure in den namiddag stoomden wij van Wil
bij Interlaken door het dal van Lauterbrunnen naar-derswil
Mürren toe. De trein wringt kuchend door de lastige bergenbaan; aan weerkanten, hebt ge zoo vlak vóór uw neus als
gij even het hoofd door het venster steekt een rotsberg, bar

en vervaarlijk woest, die hemelhoog en pijirecht opschiet
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en aan de andere zijde, wat verder af, de altijd zichtbare
sneeuwgroep van de Jungfrau. Logge pijnboomen hangen
over spalten en kloven en steunen malkanders oudheid
met hun vermolmde stammen; door het wild ineengevlochten struweel komt hier en daar de bonte kop van een
koe te voorschijn : dat is het eenige teeken van leven. Het
sneeuwwater spoedt in honderden zilverwitte draden naar
het dal neer langs voren die het zich heeft gegraven.
Dan wilden wij op naar Murren, meer dan 1700 meter
hoog. 't Is een van de bekoorlijkst-gelegen en meest
bezochte plaatsen. Zonder schroom maar langs de Draht
dan met het haaktreintje en daar zweeft het gemeten-bahn.e
omhoog en slaat bij elk omdraaien van zijn raders zijn
klauw in den-- grond om niet naar beneden te rennen.
Schroom zou men toch wel een beetje hebben,- wanneer
men, honderden en honderden meter hoog, neerzag achter
zich naar het spoorbaantje met zijn twee glimmende staven
die ginder diep, diep schenen ineen te loopen. Moest er
nu maar iets breken ! Dan rolt het af en in een oogwenk
zijn we beneden en morsdood. 't Was om te griezelen, doch,
als men merkte dat al de vreemde medereizigers geen vrees
toonden, maakte men zich ook sterker. Ze praatten toch
allen zoo onbezorgd en onversaagd door ; als we o. a. onzen
naasten spoorgezel zoo onbekommerd de mekaniek van,
dezen spoorweg in hoogdravend Fransch hoorden uiteen
aan zijn jongske, een ventje van zoo wat zes jaar,-zetn
werden we stout en Max wilde alle bangheid wegschertsen:
« Als een Franschman niet bevreesd is, dan moet een
Vlaming het nog veel minder zijn ! »
Frans wilde het echter zeker weten en vroeg letterlijk
zoo : « Sind hier nooit ungelukke gebeurd ? y»
En 't antwoord klonk geruststellend: « Nei! »
Waarop Rob ,eventjes met nadruk wees op de bevatte
onzer moedertaal en Frans en wij allen nog het-lijkhed
greintje vrees dat . we tot nog toe steeds overhielden, dus
onderduwden.
Nadat wij ons te Murren neergelegd hadden op de
grasvlakte en daar elk volgens zijn gading het nabije bergtafereel der sneeuwkolossen hadden bestaard, drentelden
wij weer naar het station toe. Het ventje van zooeven
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ging op zijn hoofd staan om te weten welk een effekt het
zicht van die sneeuwbergen zou maken, gezien tusschen
zijn beenen door.
Dan bestelden we twee rijtuigen en lieten ons naar den
Trümmelbach voeren. Onze koetsier wist ons te vertellen

dat hij onlangs met het eigenste koppel paarden die ons de
de eer aandeden den kroonprins van Duitschland had ver.
voerd en dat hij dan 5o f. drinkgeld had gekregen. Om bij
ons nog meer beloonende belangstelling voor zijn ritje op
te wekken beproefde hij, doch vruchteloos, ons te doen
gelooven dat de Staubbach, dien we niet beter konden zien,
inderdaad van 400 meter hoog afvalt en den top der
Jungfrau, dien we alweer nergens beter konden zien, feite
lijk 5000 meter hoog is. Doch vruchteloos...
Zonder gerucht stortte de Staubbach naar onder.
't Was als een waterige sjerp die openwaaide in 't avondwindje. Dan de Trümmelbach. Door de breede, ronde
opening van een overweifde krocht komt hij neergedonderd
uit de heimelijke kronkelbedding van het rotsgevaarte; met
onstuimige jachthaast gulpt en guipt zijn machtige stortvloed daaruit dat de opening het niet effenaan kan doorslikken. Hij raast en briescht en schuimt en zijn gehuil
klinkt vervaarljk dof tegen 't rotsgewelf daar boven. De
grond davert en schokt van 't geweld.
Frans vond dan ook dat het te veel was, ((des Guten
zuviel » lachte Raf daarop, toen we naar het gasthof Zum
Adler te Lauterbrunnen terugreden.
De avond was dan verder veel te dichterljk om na
geëten te hebben, dadeljk op het bed te denken. ik strekte
mij in een ligzetel uit onder een linde, juist vóór de herbergstoep, en genoot de heerlijke genuchten van dit uur.
De dorpstraat was eenig stil; alleen in de nabije gast.
hoven was verdoofd gekletter van glazen en van lepels op
borden en op de vensters der helverlichte spijszalen teekende het profiel af van rustig gezeten of in gepraat bewegende menschen. Buiten hoorde ik in den lieven, stillen
sterrennacht het welluidend gekiater en geruisch van vele
watervalletjes die ik niet kon zien, ik hoorde het aanhou
dend en ik lag gedachteloos te luisteren naar die muziek
als in een wonnedroom. Men weet hier bijna niet of 't een
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droom of werkelijkheid is. Of beter hier is «das Leben ein
Traum ».
Dan stond ik eindelijk op en wandelde nog eens tot
buiten de huizengroep en hield keer op keer stil om de
verrukkelijke nachtsymphonie op te vangen. Rechts - en
links stonden de bergen nu in een vaal nevelwaas en ginds
zoo eindeloos hoog zag ik lichtjes pinkelen. Waren 't geen
sterren ? Neen, want zie, daar worden ze uitgeknipt. Daar
woonden dus ook menschen. Och, in welk een stemming
moeten die toch wel leven? Behooren die ook wel tot
dezelfde wereld als de onze?
Morgen reizen we over de kleine Scheidegg naar
Grindelwald . Nu luiken mijn moegekeken oogen toe.

u
vat een -frissche morgen toen we 's anderdaags opreden naar de Kleine Scheidegg 1 De trein stoomde weerom
door een woeste natuur van bergen en bosschen. De
smoor hing nog in beweeglooze vlokken om de rotskruinen en over de hooge weiden. Maar hij was reeds een
weinig opgeklaard aan den linkerkant in de masten- en
beukenwouden. De eerste zonnestralen priemden er reeds
door en met het licht viel er ook leven en blijheid in. De
vogeltjes f adderden er over en weer, wipten op een tak,
deden eenige vlugge vlerkslagjes en vielen op een anderen
tak en telkens ruischte de lichte regen van de dauwdropjes
eraf. Ze tjilpten en schuifelden meer en luider, naarmate
het heller dag werd, en ' door de neergelaten treinvensters
snoven wij de geurige harsaromen op. Dan klonk opeens
het ritornel-getoet van een Alpenhoren en sloeg met zach.
ten, klaren weergalm op uit een bergwand. De toeter stond
op den openbaren, drukbeganen landweg; 't was een ouwach.tige man met langen grijzen baard, met een vilten hoed
op waarop een paar blauwe pauwenveertjes gevestigd
waren. Op den weg die een eindje gelijk liep met den
spoorweg zagen wij ook verschillende menschen stappen;
zij waren meestal in kostuum van Alpenbestijger en hadden soms een gids mee die met zijn hakbijl en zijn touwwerk dapper voorop trad. Die trokken naar de Jungfrau.
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Dan sloeg de spoorbaan weerom meer de wilde bergennatuur in en verloor zich in ravijnen en kloven. Bij
poozen was een strook van een diepe vallei zichtbaar. Men
waande zoo ver af te zijn van alle menschelijke samenleving
dat het recht verwonderlijk aandeed wanneer het haak
soms plots stilhield in dorpstations, en daar men--treinj
schen op- en afstegen. Nooit echter was er eenig klokken
te vernemen, in niet een enkel dorp, en dat treft als-gelui
men in een protestantsche streek omreist en gewoon is het
vrome kerkgeluid bij morgen en avond uit Vlaanderens kerktorens alom te hooren opklinken. Plots waren we de Jungfrau nabij, we waren aan de Kleine Scheidegg, de een trok
langs hier, de andere langs daar en onze groep zou den
Lauberhorn op, nog Soo meter. Nog een heele reis, van
hier af tot het toppuntje waar nu juist een heer en een
dame aankwamen. Max, Raf en Rob wilden er in vogel
heen, maar zij ondervonden al spoedig dat het eenig--vlucht
mogelijke was de slingerpaadjes geduldig en getrouw te
volgen. Aldus bereikten wij den bovenkegel.
Het panorama was vooral grootsch door de nabijheid
van de Jungfrau. Tusschen haar sneeuwmassa en den Lauberhorn was er een diepe glooiing, en het station der Kleine
Scheidegg dat daar als een pieterig -klein wit speelding lag in
dat dal stond toch zelf 2000 meter hoog. Al het andere rond
en beneden ons was klein, nietig -klein door de ontzagwekkende grootte van den dichten sneeuwberg. En die massa
werkte zoo bedriegelijk op het gezicht dat men zou gedacht
hebben er enkel maar een kwart uurs van af te zijn, terwijl
we toch werkelijk nog uren van de spits verwijderd waren.
We zagen de schijnbaar uiterst trage beweging van de
wagonnetjes en van een ploeg werklieden die de sneeuw
opschoffelden, zoo dachten wij, althans, want we konden
't niet klaar onderscheiden. De beweging die er heerschte
was voor de groote, in aanleg zijnde Jungfrau-bahn. Ook
konden we merken hoe een sneeuwlawien neerviel langs
een bergvoor; het zag er heel klein uit als een zilveren
bronnestraaltje dat neertrippelt of als het witte koornmeel
dat in den windmolen door den houten bak neerstroomt
in den open zak. Dat gaf echter nu en dan een plofslag
als van een korten donderknal.
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Max stelde voor dan of nooit eens den Vlaamschen
Leeuw aan te heffen. De strijdkreet verklonk onhoorbaar
in de ijite en de kelen waren ook dorstig en schor. Flip lag
al met zijn hoofd over een afgrond en greep uit naar een
edelweiss. Hij wist wel dat het geen edelweiss was, maar gebaarde het niet te weten. Maar Frans, die goed beslagen is
in de plantenkunde, had maar even het bloempje in de hand
toen hij zei dat het vast geen edelweiss was. Wat een diep
naam gaf lij 't plantje ook weer al? Zeger kwam-gelrdn
op het oorspronkelijk en toch gegrond denkbeeld dat indien,
Wilhelm Tell ooit geleefd heeft, iets wat hij niettegenstaande
Flip's ontkenning bleef gelooven, het voor den held en zijn
medestrijders toch zoo'n aardige zaak moest zijn een land
als Zwitserland te redden. Men kon toch nooit weten
wanneer men een land als dit met al die ontoegankelijke ver
wildheid meester was. En Flip bekrachtigde-hevnid
tezeggen
dat elke poging van menschjes daar enkel
dit met
is
om
de bergen te doen schokschouderen....
maar geschikt
daalden
behoedzaam
neer en ontmoetten langs
We
den bergweg veel reizigers, die stap voor stap omhoog
pijnden naar den top. Natuurlijk waren er ook oude ladies
met grijze haren bij : die ziet men overal.
En daar deinde het heerlijk dal van Grindelwald onder
open!
Het lag daar rond en diep, een noot van blij
ons
leven tusschen de omgevende barheid. Op zijn frisch groenen grasvloer waren de koeien als roode en witte lapjes;
bij de houten huizen en stallen hing het waschgoed te
drogen in de zon. De landlieden waren druk aan 't werk ;
de kleine paardjes trokken de voren door den bouwgrond.
Zwarte masten -struikjes vlekten overal somber op de heldere
vlakte. Tusschen het louver der früitboomen blonk de roode
kleur van kersen en appelen. ' En van uit den diepen kom
klommen de vele wegeltjes als de draden van een groot net
langs de helling op en verbonden den lachenden zomer met
den eeuwigen winter hierboven. Hoe meer de trein zakte,
hoe wijder het dal openkringde en aan den tijd dat de
afdalingsvaart duurde konden wij weten dat wij van oneindig hoog afkwamen.
Van het dorp Grindelwald stapten we door de hitte
naar de Eisgrotte. Een baantje van drie kwart uur. Zoo wat
,

-
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halverweg ligt een kerkhof en Flip merkte dat de kleinste
grafzerk die erop stond die was waarop onder den naam
van den doode te lezen stond: Lehrer. De kleinste grafzerk...
Bij de ijsgrot werden we in de gelegenheid gesteld om
tegen 8 fr. ons leven te wagen met den lift naar den top
van den Wetterhorn. Maar we stemden allen in met Zeger's
gezegde, dat er nl. geen redenen bestonden om ons leven
te wagen, evenmin hier als elders.
Zum Hirschen te Interlaken sliep ik den volgenden
nacht op mijn zelfde kamer, waar sedert mijn eersten slaapnacht op het tafeltje een prachtuitgave met goudsnede was
aangebracht van J. Gotthelf's Uli der Pächter en Uli der
Knecht.
's Anderdaags vaarden wij bij hel weder over de bekoor
naar Spiez en konden onder het genieten-ljkeThunrs
van het zonvonkelend meer in ons reisboek de sagen lezen
van de oude burchten op zijn oever. En ik kon ook wat
praten met een ouden lerschen priester die mij bij 't opstappen op de boot had gevraagd : ((Tu es sacerdos?)) en
sprak van Kan. Sheehan, wiens dikke vriend hij was. We
scheidden te Spiez; hij reisde naar Montreux en wij over
Frütigen naar de Blausee.
VI
Baedeker noemt de Blausee : « ein landschaftliches

Schmuckkästchen. » Onze raadgever over Zwitserland had
ons vóór 't afreizen nog er aan herinnerd en gezegd : De
Blausee ook niet vergeten, hoor I Het ligt anderhalf uur
over Frütigen in het Kanderdal. Onderweg hadden we er
al een reclameboekje van gekregen, en nu las ik hierin al
voortstappend:
Ich kenn ein lieblich Wunder in einem engen Tal,
Ein Rest vom Paradiese erscheint's mir jedes Mal,
Es ist der liebe, kleine, der stille, blaue See.
Mir ist, hier müsse schweigen der Erde tiefstes Weh.
Als wär ein Stück von Himmel gefallen auf den Grund,
So blau sind seine Wellen zu jeder Tagesstund.
Kein Laut von Menschenstimmen vernimmt des Wanderers Ohr,
Ihm singet nur der Vögel melodisch heller Chor.
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En lief is het voorwaar. En bijzonder geschikt om eens
volop uit te rusten na een dagenlange beklemming van de
aangrijpende bergzichten.
Daar zat ik dus buiten op een stoel van het gasthof zur
Blausee op dien stillen, zoelen Zaterdagnamiddag. Daar
zat ik bij zijn oever en zag het aan. Ik zag hoe het een
vijver was van niet meer dan gewone oppervlakte, drei
jucharten, las ik, maar hoe zijn water zoo diep-blauw was
als de blauwste zomerlucht en zoo doorzichtig dat de
boomtronken die -erin lagen en het keitje dat ik erin wierp
tot op den bodem die 18 meter diep ligt even zichtbaar
bleven. Ik zag hoe dat blauwe meertje daar onberoerd en
ongerimpeld lag te weerspiegelen als een pronkjuweeltje in
een , somber omlijsting van dichte sparrenstammen en
schaarhout met bloeiende boschbloemen erin, en zijn omgeving in volle helderheid weerkaatste. Ik zag hoe ook geen
windje beefde in de twijgen, en ik hoorde niets, geen
vogelgekweel, geen menschengepraat en geen watergesuis.
En ik blikte dan over de toppen der masten en zag daarboven de woeste Dóldenhorns 3600 meter hoog oprijzen en
het halfvervallen slot Felsenburg dat vroeger het verblijf

was van een machtigen edelen stam. Daar was het zoo
goed te zitten in de afzondering van dat keurigst en rustigst
natuurplekje, zoo heel ongestoord en de zomerlieflijkheid er
van volkomen te ondergaan. Daar was het zoo bekoorlijk
en zoo buiten het bereik der gejaagde wereld dat men na
't lang kijken en genieten en opleven in dat idyllisch- schoon
wondertafereeltje zich moest afvragen waar men nu ergens
op de wereld was en of de laatste herinneringen aan al het
grootsche en woeste der pasgeziene rots- en sneeuwlandschappen soms maar geen illusiën waren. Daar was het een,
plaats om te denken aan wat het leven schoonst heeft,
liefde en vrede en waar men zou willen blijven om er een
leven op te bouwen dat in innige harmonie zoo staan met
die vreedzame, kleine wonderwereld.
Na een roeitochtje erop, moesten we heen. In het
huisje waar we ons toegangskaartje tot de Blausee hadden
moeten bestellen, zag ik bij het terugkeeren onder andere
een boekje liggen, met titel: Das Blausee-Märchen. Een
sprookjesoord bij uitstek, ja! Daarom kocht ik het, om het

REISBEELDEN

371

te lezen wanneer we in de diligencie naar Frütigen zouden
zitten. Maar een sprookje was 't niet; anders niets als een
alledaagsch, banaal liefdehistorietje. Hoe een slag van
schrijvers toch ook alle reine schoonheid dezer aarde moet
gaan ontwijden door ontstemmend, leelijk proza ! De
diligencie schokte onbarmhartig, de koetsier dronk ondereg eenige pinten met de fooien die hij gekregen had en
de gewone werkelijkheidszin was er weer, nog eer wij te
Frütigen aankwamen.
Wij wilden te Bern aankomen met den avond. De
trein rukte op over Spiez, Scherzligen en Thun naar de
Zwitsersche hoofdstad. De zomeravond was wonderklaar.
De gouw die we nu doorreisden was effen en vruchtbaar
en dicht bewoond, maar in de verte zagen wij de bergenkruinen met hun oplaaiende vuurkammen achteruit deinzen,
verwijderen en verdwijnen. Dat was het droombeeld dat
ons een week had in verrukking gehouden en dat we nu
zagen verzwinden als de vele droomen in het leven en waar
we nog reikhalzend bleven op staren zoolang we konden,
tot eindelijk alles weg was, het laatste stukje goudgloed en
't laatste stukje sneeuwglans, alles weg... En ik begreep
Goethe's woord : In jeder Trennung liegt ein Keim von

Wahnsinn.
Dan hadden we niets anders te zien in Bern dan het
gewoon avondzicht der grootstad. De electrische trams
renden tingelend heen en weer met kantoorbedienden en
juffers die naar den schouwburg moeten, met heeren die
naar het café en dames die op theepartijtjes spoeden. Voor
de vensters lag het lichtbloeiend vertoog van fijnbesneden,
drollig- lijkende dier- en menschenpostuurtjes en veel
slechte boeken.
Toen we den Maandag morgen vroeg in de Ardennen
aankwamen, schudde Rob me bij mijn schouder en
schertste : « Kijkt ge nu niet naar uw schoon Walenland ? »
Maar hij wist dat ik door al te grooten vaak geen lust
kon hebben tot kijken.
ARTH. COUSSENS.

OVER GESCHIEDENIS
Loretana, Franefseana,
Pausen, Vorsten en Volksleven.

Met een woord van dank voor de heeren leden van den
opstelraad moet ik beginnen. Gedurende de lange maanden
dat de omstandigheden mij tijd en gelegenheid ontnamen om.
voor Dietsche Warande en Belfort te arbeiden, hebben die heeren
mij de eer aangedaan mijne plaats open te laten en wanneer ik
hun heb medegedeeld dat ik hoopte geregeld mijn overzicht te
kunnen hervatten, hebben zij mij met een vleiend woord weer
welkom geheeten. Of ik naar behooren mijne taak zal kunnen
volvoeren moge de toekomst uitwijzen. In afwachting houd ik
mij voor alle welmeenende opmerkingen van Wege de Warandelezers aanbevolen.
Onaangezien wat er nog nieuws verschijnen zal in den loop
van het jaar 191 1, stel ik mij voor in de eerstvolgende kronieken
eenige boeken te ontleden over hedendaagsche toestanden en
ordensgeschiedenis. Vandaag echter wil ik trachten mijn achter
te halen en zal langs verschillende kanten van het-stelin
arbeidsveld der historici uitkijken om te toonen wat er bij
mijn weten de laatste maanden merkwaardigs verscheen.
-

Eene poging, vooreerst, om bij te houden wat hier vroeger
uitvoerig werd medegedeeld over Loretaansche en Franciskaansche vraagstukken.
Over Loreto werd hier gezeid, in het voorjaar van igo8,
dat de echtheid der legende die wil dat de Santa Casa, welke
er vereerd wordt, van Nazareth naar de boorden der Adriatische
zee zou overgedragen zijn, op geene vaste grondslagen berust
en zoo bondig mogelijk werd er verslag gegeven over de
betwistingen die de laatste jaren omtrent dit punt waren opgerezen. Die betwistingen tusschen geleerden hebben sedert dien
voortgeduurd, en twee groote boeken zijn verschenen, ieder van
bij de vijf honderd bladzijden, om de historiciteit der overlevering
te staven. Nieuw licht hebben ze niet gebracht, maar omwille van
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het gezag van de mannen die ze, geschreven hebben is het een
eereplicht ze toch te vermelden.
Het eerste boek gaat uit van een Franschen pater, P. Thoi&s, 0. M. Cap. (t), die destijds secretaris was van kanunnik
ULYSSE CHEVALIER en nu tegen zijn ouden meester in 't harnas
vliegt. Alleen het eerste deel van zijn werk is tot heden verschenen, handelend over het heilig Huisken van Onze Lieve
Vrouw te Nazareth; het tweede, dat handelen zal over het
heilig Huisken te Loreto, is nog in de maak. Dat P. THoMAS
voor het opstellen van zijn boek oneindig veel gelezen heeft zal
niemand betwisten: de voetnoten op iedere bladzij wijzen het
uit. Maar dat hij daarbij eene ongelooflijke langdradigheid aan
den dag legt, van honderden dingen spreekt als er maar één
zijn onderwerp betreft en tot de scholastjsche bewijsmethode in
een geschiedkundig vraagstuk zijn toevlucht neemt, dat alles
pleit zoozeer tegen zijne bevoegdheid, dat door mannen van
beroep aizeker naar het tweede deel niet verlangend wordt
uitgezien.
Ernstiger en beknopter ook is het werk van een anderen
Franschman die sedert jaren te Rome verblijft en in geestelijke
middens een ontegensprekelijk hoog aanzien geniet : pater
ALFONS ESCHBACH (z). P. ESCHBACH is lid van de congregratie
van den heiligen Geest en heeft gedurende een groot deel van
zijn leven aan het hoofd gestaan van het Fransch Seminarie,
Via Santa Chiara, in de pausenstad Hij heeft veel gewerkt en
gestudeerd en aan de Kerk zulke ernstige diensten bewezen, dat

mij verzekerd werd, uit betrouwbare bron, dat hij, onder het
pontifikaat van Leo XIII, ei zoona den kardinaalshoed bekwam,
Nu is hij te oud geworden voor zulke zware bediening; maar
dat hij, reeds vergrijsd en verzwakt, zijne welverdiende rusturen
opoffert om een boek te schrijven over Loreto, dat getuigt
evenzeer van zijne onverpoosde werkzaamheid en zijne ridder
lijke dienstvaardigheid als van zijne liefde tot Maria. Ongelukkiglijk heeft ook hij geene historische opleiding genoten en hoe
bekwaam hij ook zij en hoe wel vertrouwd met de kerkelijke
geschiedenis, zijn werk lijdt er door en op menige bladzij
hooren wij den godgeleerde redeneeren in plaats van den
-

geschiedvorscher. Niet zoo erg echter is dit euvel dat de
waarde van het werk er teenemaal mee verloren gaat. Neen!
(t) La Santa Casa dans l'histoire. Première étude : L'authenticité
de la Santa Casa a Nazareth. Lyon -Parijs, Vitte, 1909.
(2) La vérité sur Te fait de Lorette. Exposé Isistorique et critique avec
20 Jhotogravures. Parijs, Lethiellieux, z. d. (io).
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P. ESCHBACH weet eenerzijds waar het zwaartepunt ligt der

historische betwistingen en hij gaat de moeilijkheden niet
zwijgens voorbij ; en anderzijds beweert hij, de dracht
zijner woorden volkomen bewust, dat het Loietovraagstuk
geen punt van geschiedenis, maar een punt is van theologie.
In die bevestiging ligt, ons erachtens, al het gewicht van
zijn boek, — ook nog in de verklaring dat de ((critique historique » zou zijn (da grande pourvoyeuse des apostasies jusque
dans nos rangs (catholiques) ».' «A elle appartient sans conteste,
zegt de schrijver (I), le triste record de l'efficacité dans l'art
d'anéantir la foi jusque dans ses racines, sous l'acidité corrosive
de la désillusion et du doute. Elle est le grand ennemi, j'allais
presque dire le seul ennemi de l'Eglise et de la pensée catholique ».
Tegen beide stellingen is opgekomen, goddank, in bezadigde maar niettemin krachtige bewoordingen, door een priester,
wiens orthodoxie niet verdacht is, hoogleeraar Louis SALTET,
van het Katholiek Instituut van Toulouse. Het Bulletin de littérature ecclésiastique publié j5ar l'Institut catholique de Toulouse (2) en
de Revue ratique d'apologétiques (3) hebben zijn _artikel gedrukt en
de Revue des questions historiques (4), eveneens katholiek, heeft
P. ESCHBACH verwezen naar de wereldbrieven Sebenumero considerantes van- Leo XIII en Pascendi van Pius X, om zijn oordeel
te matigen. Spijtig is het dat er tusschen belijders van hetzelfde
geloof en dienaars van dezelfde zaak bijtende volzinnen worden
gewisseld en in woord en toon niet immer .de bezadigdheid
wordt in acht genomen. De verdedigers der Loretotraditie
hebben niet zelden de maat overschreden; tot hen waren de
woorden gericht die den g-zo januari igio verschenen in La
Croix en die SALTET tot de zijne maakt: « N'ayons pas le pharisaïsme d'accuser de trahison des critiques qui croient devoir
a la vérité d'appeler légendaire ce que nous croyons historique.
Nos opinions, même pieuses, mêmes communes, mêmes traditionnelles, ne sont pas infaillibles et fussent-elles vraies, si
l'erreur de- notre frére est innocente et inoffensive, ayons la
Charité de la couvrir ' du silence on de la dévoiler sans ' colère.
S'il aime vraiment la vérité eile le délivrera ». Bezadigdheid is
des te meer noodig, daar' een heftige aanval meestal niets
anders uitlokt dan een heftig antwoord : bewijs daarvan is het
,

-

(z) Op blz. 365 van zijn boek.
(2) Januari, 1g1o.
(3) Bkd. IX, blz. 849-852.
(4) Juli, 1910.
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boekje uitgegeven door CONSTANT BOUFFARD ( I) tegen P. ESCHBACH, overloopend van bitsigheid en lichte spotternij die de
betwistingen geenszins bevorderen. Hoeveel aangenamer is het
een opstel te lezen als dat van GEBHARD KRESSER, van Rottweill (2), die zonder nuttelooze uit- en afwijkingen kort en kalm
nagaat hoe ver men al vooruit gekomen is voor of tegen de
overlevering. Zijne besluiten zal men misschien overdreven
vinden, zijne vooringenomenheid voor een of andere bewijsvoering te weinig beredeneerd, -- maar in het hart zal men
toch geene bitterheid gevoelen of geen vetrok om min of meer
vrijwillig aangedane beleediging.
Eene controverse in dewelke wederzijdsche hoffelijkheid
en bescheidenheid maatgevend zijn is overigens niet zoo moei
om voeren. Wie ietswat van dichtbij gevolgd heeft wat er-lijk
in het laatste decennium geschreven werd omtrent den heiligen
Franciscus van Assisi en den aanvang zijner drie geestelijke
Orden zal het gereedelijk toegeven. In 1907 werd daarover een
en ander in dit tijdschrift gezegd en wat toen werd uiteengedaan
over de bronnenstudie voornamelijk moet nu niet herhaald
worden. Liever doorbladeren we thans een paar boeken van
min drogen aard die van ver of van bij in verband staan met
wat toen werd geschreven (3).
Nemen we even ter hand, eerst en vooral, die twee grijs
werkjes die voor gemeenzamen titel dit tweeregelig-groen
opschrift dragen : Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und
-

der Renaissance, herausgegeben Von WALTER GOETZ. WALTER
GoETZ is een Tubinger hoogleeraar, die zich voor enkele jaren
reeds, toen hij nog privatdocent was, met Franciscusvorsching
onledig hield (4), en het zich nu tot een lust rekent eenige van
de beste leerlingen van zijn historisch Seminarie langs Franciskaanschen kant uit te sturen.

, (Y) La vérité sur le fait de Lorette _Par le R. P. Alphonse Eschbach.
Etude critique Par un laïque oitevin. Parijs, Picard, 1910.
(2) Vortschritte in der Loreto -Kunde in Linser theol. prakt. Quartalschrift, agog, bkd. III, blz. 573 -602.
(3) Mag ik hier aanstippen dat de Portiunkula-studie die ik
destijds aankondigde als liggende persklaar op mijne tafel thans
verschenen is onder de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche
Academie, betiteld : « De Geschiedkundige oorsprong van den Af aat

van Portiunkula neet een aanhangsel over de wereldbrieven van sint
Franciscus v . Gent, Suffer, 1g1o, 3oo blz.
,

(q.) Met Paschen jongstleden hield hij te Assisi de Franciscusrede op de algemeene jaarlijksche vergadering van de Sociéte

internationale d'études franciscaiues.

376

OVER GESCHIEDENIS

Dr JozEF MERKT heeft onder zijne leiding de historiciteit
onderzocht van sint Franciscus' kruiswonden (i). Een hoogst
belangrijk onderwerp, inderdaad, op onzen tijd van rationalisme en materialisme 1 PAUL SABATIER, de talentvolle schrijver
der op den index staande ' Vie de saint Francois d'Assise, aanvaardt
hunne geschiedkundige echtheid en oprecht schoon zijn de
bladzijden waarin hij de stigmatisatie verhaalt; aan mirakuleuze
werking durft hij ze echter niet toeschrijven; de bestatiging
van de gebeurtenis veeleer dan hare verklaring hoort overigens
den geschiedvorscher toe. Kortweg de kruiswonden loochenen
is een stout bestaan en weinigen hebben het gedurfd. Waarom?
Om de eenvoudige reden dat ze uitdrukkelijk beschreven worden
in den doodsbrief die daags na Franciscus' overlijden gestuurd
werd naar al de kloosters der Orde door den generaal minister,
frater Elias van Cortona. Om hare historiciteit te ontkennen
moet dus verondersteld worden, ofwel dat Elias wetens en
willens gelogen heeft met plichtige instemming van al de
broeders die bij het afsterven des heiligen aanwezig waren,
ofwel dat hij met medeplichtigheid ten minste van eenigen zelf
de kruiswonden toegebracht heeft op het lijk van zijn Meester
om dezes glorie te verhoogen. Deze en andere hypothesen nog
worden door Dr MERKT onderzocht, — gewikt, gewogen en te
licht bevonden. Dat de kruiswonden echt zijn en aan geene
bedriegerij vanwege Franciscus' discipelen hun oorsprong te
danken hebben blijkt uit de vijf eerste kapittelen zijner studie.
Het zesde kapittel is gewijd aan het opzoeken van « Erklärungsmöchlichkeiten der Stigmatisation » en hier neemt MERKT zijne
toevlucht tot ((Autosuggestion ». In dien uitleg is wellicht
geen bezwaar te vinden, want_ zooals schrijver terecht doet
opmerken (2), opdat , stigmatiseering, ook in een oogenblik van
ekstase en door autosuggestie, mogelijk zij, ((is een jarenlang
streven en zuchten naar het lijden Christi noodzakelijk;
mystiekers die zoo hoog komen moeten gewis, zooals Dumas
zegt, den Kalvarieberg bestijgen vooraleer eindelijk in ekstatische ontheffing de geest heerschappij bekomt over de stof en
dezelve vormt naar zijn beeld. » Ergerlijk handelt de schrijver
daarentegen, wanneer hij ten slotte de beteekenis van Franciscus'
kruiswonden wil verminderd hebben omdat er andere gestigmatiseerden gekomen zijn na hem. «Mogen de stonden gedurende
dewelke Franciscus zich met den vollen liefdegloed zijns harten

(i) Die Wundanale des heiligen Franziskos von Assisi. Leipzig-

Berlijn, igio.
(2) Blz. 68.
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overgaf, zoo zegt hij, aan het lijden van Christus, hoogtepunten
geweest zijn in zijn geestelijk leven, op het oogenblik dat zijne
kruiswonden te voorschijn kwamen, was zijne echte, reine religiositeit tot eene krankheid vergroeid die hem met eene rij hysterische personen gelijk stelt. De aureool welke de stigmatisatie
om Franciscus doen blinken heeft verzwindt », zoo besluit hij
en vraagt dan --- 't zijn de slotwoorden zijner studie : ((Doch
war überhaupt je die Stigmatisation das Grosse an dem Armen
von Assisi ?» — Neen, voorwaar, zij was noch het groote noch
het grootste, maar omdat zij getuigenis aflegt van den drang
zijner liefde tot God op dewelke gesteund gaat zijne liefde tot de
menschen, is zij toch groot genoeg opdat we niet tornen
zouden aan hare hooge waarde noch aan hare treffende schoonheid. Niet omdat de gloed der liefde Franciscus' lichaam
verzwakt had zijn de gevolgen dier liefde min heerlijk, zoomin
als zijn invloed op de massa min groot is geweest omdat hij zich
altijd getoond heeft de getrouwe zoon der Kerk.
Want dat hij niet geweest is, zooals de school van Renan
het nu reeds sinds jaren wil voorgeven, een tegenstander der
Kerk, blijkt onder meer uit het werkje van een anderen leerling
van GOETZ, Dr H. HEFELE : Die Bettelorden und das religiöse Volksleben Ober- und iVjittenitaliens inn XIII. Jahrhundert (i). In eene
puik geschreven bladzijde die ik elders wel eens hoop over te
drukken heeft deze jonge geleerde de eigenschappen opgesomd
die Franciscus gemeen heeft met al de goed katholieke menschen
van zijn tijd, en bewezen dat zijn superioriteit op de geloovige
massa alleen te vinden is in zijn dieper voelen, zijn beter
kennen, zijn vuriger beminnen en zijn stouter durven. Niet
alleen echter om de schoonheid van die bladzijde verdient de
studie van HEFELE vermeld, want zij omvat meer dan Franciscus en brengt ons in nauwe voeling met geheel het godsdienstig
volksleven van het dertieneeuwsch Italië, zooals het was vóór
en na den opbloei der bedelorden. Benijdbaar was de toestand
van het schiereiland omstreeks de jaren 1200 zeker niet. De
gemeentelijke inrichting was er tot haar uiterste gedreven en
gaf aanleiding tot allerlei burgertwisten binnen de muren van'
iedere stad, tot naijver, haat en oorlog onder de verschillende
steden daarbuiten. De geestelijkheid speelde in de politieke
gebeurtenissen. Lede haar rol en de godsdienstige ontwikkeling
des volks was niet hare hoogste bekommernis; ook stond het
met het zieleleven maar erbarmelijk gesteld. Ondeugd was er al
zooveel als deugd en bijgeloovigheid en wanbegrip meer dan
(i) Leipzig-Berlijn, 1g1o.
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geloof. De massa was echter niet wars van veredeling en ver
bijval die het streven van de stichters der bedel--lichtng,ed
orden genoot bewijst dat ze niet beter vroeg dan opgevoerd te
worden naar hooger. Ongelukkiglijk vlamde ook hare geest
voor min aanbevelenswaardige bewegingen : dit-driftop
getuigen de allelujagisting van omstreeks 1233 en de flagellantendwaasheid van 126o. In 1233 predikte onder meer de
Dominikaner monnik Jan van Vicenza den algemeenen vrede,
en duizenden luisterden naar zijne stem en de grooten waren
gedwongen oorlog en bloedvergieten te staken; maar lang
duurde de rust niet : Jan vermengde al te dra politieke bedoelingen met zijn godsdienstig streven en na eenige weken was er
van zijn gepredikten vrede geen spoor meer te vinden. In 126o
ontstond er plots onder 't volk een geeselwoede, die wellicht
haren oorsprong vindt in de bijgeloovige vrees voor eene alge
natuurlijke ramp. Gedurende een ganschen tijd ziet men-men
vandaag in deze, morgen in gene stad eene talrijke schaar mannen, het bovenlijf half naakt en niet zelden met de burgerlijke
overheid voorop, de straten doorloopen, biddend en lofzináend
en zich de ontbloote schouders geeselend ten bloede 1 Terzelvertijd prediken de Apostelbroeders met Geeraard Segarelli van
Parma en Fra Dolcino aan 't hoofd allerlei dwaalbegrippen en
trachten de menigte mee - te sleepen naar hun ideaal, — beter
gezeid naar een afgrond van tuchteloosheid en zinnelijkheid
zonder peil of paal ! Hun streven echter, zoo bestatigt Dr HEFELE, ligt buiten den godsdienstigen ontwikkelingsgang van
Italië, terwijl Franciscus niet alleen de Kerk verrijkt had met
een machtig werktuig tot verdediging en proselytisme, maar
tevens er toe bijgedragen had zijn vaderland op te voeren tot
den breederen gedachtenzwaai der Renaissance.
Over dat verband tusschen Franciscus en Renaissance zal
hier niet verder — voor of tegen — worden uitgeweid. Alleen
mag bestatigd worden dat het, minstens op kunstgebied, nog
andere geesten getroffen heeft. Voor jaren reeds schreef
HENDRIK THODE, in 't Duitsch, een boek, dat nu enkele maanden
geleden in 't Fransch werd overgezet en waarvan de titel alleen
een programma geldt: Saint Francois d'Assise et les origines de l'avt
de la Renaissance (i). THODE is niet alleen een kunstenaar, hij is
ook een geschiedvorscher en zijne veelzijdige begaafdheden
geven aan zijn werk meer dan gewoon ernstig karakter. Het
leest dan ook niet zonder eenige moeilijkheid en liever dan het
(i) Parijs, rgog. De laatste Duitsche uitgave verscheen te
Berlijn in igo4.
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hier breedvoerig te ontleden, willen we een oog slaan op
eene andere kunststudie die we aan een landgenoot, ARNOLD
GOFFIN, te danken hebben.
GOFFIN

is geen nieuweling op het Franciskaansche arbeids-

veld en behalve aan vertalingswerk, heeft hij ook gedaan aan
kritiek en bronnenbespreking; maar best van al is hij thuis op
kunstgebied en zijn Saint Francois d'Assise dans la légende et dans
fart primitifs italiens is dan ook eene welgekomen verschijfling (i). VAN OEST, van Brussel, die met de uitgave belast
was, heeft de uitvoering toevertrouwd aan BUSCHMANN van
Antwerpen en wat de Boschman hier geplant heeft gedijt
voor het land; spijtig echter dat de proeflezer, op de eerste
bladzijden, eenige drukfeilen heeft laten ontsnappen!
Het werk van GOFFIN bevat twee groote deelen. In het
eerste doorsnuffelt hij de oude legenden om te weet te komen
hoe zij het karakter van sint Franciscus opvatten en weergeven;
in het tweede gaat hij na hoe de schilderkunst den heilige heeft
verheerlijkt en onderzoekt in hoe verre de opvatting die zij van
hem blijken doet, overeenstemt met deze der geschreven bronnen;
ook aan de werken der Italiaansche beeldhouwkunst die op den
Arme van Assisi betrekking hebben zijn eenige bladzijden gewijd.
Dat de dichterlijk aangelegde natuur van onzen landgenoot
in het eerste hoofdstuk van zijn werk eenige der bijzonderste
trekken van Franciscus wezen en inborst juist heeft getroffen,
zal wel niemand ontkennen, maar evenmin valt te loochenen
dat hij, op geschiedkundig gebied, al te uitsluitelijk den invloed
ondergaat van Paul SABATIER, en dat is hoogst betreurenswaardig : want wat het echtst katholiek is in den stichter der
Seraphijnsche Orden zal door den protestant- rationalistischen
historicus, spijts studie en goeden wil, wel nooit worden begrepen. Dit euvel -- want een euvel is het -- ontneemt echter de
waarde niet van GOFFIN's beschouwingen over Franciskaansche
kunst. Waar hij zich uitlaat over de Italiaansche schilderscholen
der XIVe en XVe eeuwen is zijn woord steeds gezagvol en
meesleepend, en dat hij bij geen enkelen meester de volledige
vertolking gevonden heeft van de kracht en de liefde, de zoet
schoonheid van sint Franciscus, dat getuigt van den-heidn
gloed zijner bewondering en de verhevenheid zijner gedachten.
Volgaarne lieten wij hier eene ontleding volgen van zijn boek.
Maar is het nog niet eenvoudiger er de lezing van aan te
bevelen aan al wie, in ons lieve Vlaanderen, belang stelt in
Franciskaansche kunst? Een werk, als dat van GOFFIN, is voor
(i) Brussel, 1909.
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eenieder toegankelijk, en de talrijke platen die het opluisteren
kunnen er de bruikbaarheid slechts van verhoogen. Namen als
deze van Cimabue, Lorenzetti, Giotto, Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, Andrea Bella Robbia zijn van eenieder
gekend; maar niet eenieder is het gegeven hunne meester
kerken van het kunstrijke Italië-doeknipact's
te bewonderen. De dertig afbeeldingen die in GOFFIN'S boek
voorkomen laten ons toe, al zittend in onzen leunstoel, een
« pèlerinage franciscain » te ondernemen, dat, alhoewel minder
heerlijk misschien dan de reis die we meemaken kunnen met
het Pilgerbuch van een JöRGENsEN, toch is sterkende schoonheid
en bekorende aantrekkelijkheid.

Eenige merkwaardige boeken nu die verschenen zijn, min
of meer onlangs, over pausen, vorsten en volksleven.
A tout seigneur tout honneur ! LUDWIG VON PASTOR mag
hier voorop treden met het vijfde boekdeel zijner Geschichte der
Pdpstc seit dein Ausgang des Miltelalters, gewijd aan den paus
Paulus III (i). Paus Paulus III leefde in de moeilijke tijden
der hervorming (1534.-1549). Hij was gesproten uit het adellijk
geslacht der Farnèse en had vóór zijne kroning, gedurende de
twee en veertig jaren dat hij getuige geweest was van al de
rampen der christenheid en al de daden des pausdoms, eene
rijpe ondervinding opgedaan. Dat er spoedig en krachtdadig
moest worden gehandeld was zijne innige overtuiging en niet
zoohaast tooide de tiaar zijne slapen, of hij begon te ij veren voor
eene algemeene kerkvergadering ! Stout opzet, voorwaar, dat
op meer-dan één hinderpaal stuiten zou ! Gedurende vijf jaren
onderhandelde de paus met Frans I en Karel V, zonder er
evenwel in te gelukken het tot eene overeenkomst te brengen:
als de koning van Frankrijk de vereeniging van een concilie
goedkeurde sloeg de keizer ze af, en als de keizer ze voorstond
werd ze door zijn tegenstrever gedwarsboomd. Ten slotte keerde
Paulus III zich bepaald tot den keizer, en zonder partij te
kiezen in zijn konflikt met Frans I, sloot hij met hem een
wezenlijk verbond tot verdediging van de belangen der kerk.
Doch ook hier kwam het tot geene duurzame verstandhouding. In
1543 werden pauselijke legaten naar Trente gezonden met het
oog op het Concilie, dat twee jaar later, in December 1545,
werd geopend; goed werk werd er reeds verricht wanneer plots

(r) Geschichte Pai5st Pauls III, 1534-x549. Freiburg in Br., rgog.
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een besmettelijke ziekte uitbrak die den paus noodzaakte de
kerkvergadering van Trente naar Bologne te verplaatsen. Dat
baarde misnoegdheid bij den keizer, want spijts alles was het
steeds zijn droom de hervormden tot het Concilie te zien
bijtreden, en die droom leed bij die verplaatsing voor goed
schipbreuk : nooit zouden de protestanten over te halen zijn om
in een Italiaansche stad te vergaderen, daarvoor was hun wantrouwen te groot! Nieuwe gebeurtenissen deden Karels mis
misverstand overslaan en het duurde niet lang-noegdhit
of het verbond tusschen paus en keizer ging te niet. Terwijl de
eerste het concilie schorste weerhield de tweede de Duitsche
en Spaansche kerkvoogden te Trente en vaardigde het interim
van Augsburg uit, door hetwelk hij de uitoefening van den
protestantschen eeredienst toeliet tot aan de bijlegging van het
geschil. Bij den dood van Paulus III, den IIn November 1549,
had het den schijn of zijne plannen waren in alles mislukt ! In der
waarheid echter was de eerste stoot gegeven, het moeilijkste
verricht en de toekomst voorbereid: de vruchten van Paulus'
ondernemen zullen -later niet uitblijven. In zijne onmiddellijke
nabijheid, overigens, had hij reeds veel veranderd en verbeterd (i)
en het is onder zijn pontifikaat dat Ignatius van Loyola zijn
gezelschap Jesu instelde. — In onze kroniek Brokken uit de
geschiedenis der kerk brachten we, vóór vier jaren, den lezer in
kennis met het deel der Geschichte van PASTOR dat gewijd was
aan Leo X. Naast de veeleer lichtzinnige figuur van Leo is
deze van Paulus hoopgevend en vol mannelijke schoonheid.
Onder de pen van den Duitschen geschiedschrijver wint daarbij
alle historisch tafereel aan levendigheid en kracht. En het is
niet zijne minste verdienste dat hij dit pontifikaat, dat doorgaat
als een der moeilijkste en ingewikkeldste die ooit hebben bestaan,
met eveniveel klaarheid en doorzicht als kalme bezadigdheid
heeft weten te schetsen.
Tusschen het pausschap van Leo X en dat van Paulus III lig
Adrianus III en Klemens VII, minder belangrijk alles -gendiva
alhoewel niet minder beroerd, welke door PASTOR werden-zins
behandeld in een afzonderlijk boekdeel Adrianus VI, men weet
het, was een Nederlander. Wat PASTOR over hem zegt werd
vertaald door den E. H. HUURDEMAN en uitgegeven door de
vereeniging « Sanctus Petrus Canisius » (z) het is eene puike
(i) Hij is het die onder meer het Secretariaat van State
inrichtte, wiens geschiedènis nu onlangs geschreven werd door
den E. H. P. RICHARD, Origines et développeinent de la Secrétairerie
d'Etat. (Overdruk uit Revue d'histoire ecclésiastique). Leuven, igzo.
(2) De Nederlandsche Paus -driaan VI. Amsterdam, 19o8.Fr. i.5o
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gelegenheid voor Vlaamsche lezers om in hunne moedertaal
kennis aan te knoopen met den grooten Duitschen geschieds chrij ver.
Hoogst belangwekkend is het, de hervormingsplannen van
Paulus III even te leggen naast den godsdienstigen toestand
der katholieke volkeren in de xVIe eeuw. Twee onlangs ver
werken schenken ons daartoe de geschikte gelegenheid.-schen
P. TACCmI VENTURI, die in 1896 van den generaal-overste
van het gezelschap Jesu opdracht ontving de geschiedenis te
schrijven van de societas Jesu in Italië heeft vóór enkele
maanden een inleidend boekdeel tot die geschiedenis laten
verschijnen onder den titel : La Vita religiosa in Italia durante la

ri;na eta dell' ordine con ajßendice di docuinenti inediti (i ). P. VENTURI
handelt er over geestelijken zoowel als over Teeken en erg
opbeurend is zijn verhaal altijd niet. Zoo blijkt het uit zijn
hoofdstuk over de bisschoppen dat deze maar al te vaak gekozen
werden zonder roeping, terwille van hun adellijk bloed, en niets
meer te kort hadden dan godsdienstkennis en zielenijver. Ook
de toestand der lagere geestelijkheid was dus verre van bevredigend en haar gedrag verre van stichtend, in zulke mate zelfs
dat een spreekwoord van den tijd zei : Sc vuoi andare all' inferno
Patti freie! Gelukkig dat in de kloosters deugd en studie nog
thuis hoorden, anders ware het met het volk ellendig gesteld
geweest : nu nog leefde het in eene groote onwetendheid, die
voor eerste gevolg had het bijgeloof op ongelooflijke wijze te
bevorderen ! Met groote bevoegdheid weidt schrijver hier uit
over de pogingen die werden- aangewend door het concilie van
Latranen in 1514, door sint Antoninus sinds 1473, door de
Cola /agnia dei semi dei uttini in caritá na 1536, door de Jezuiten,
eindelijk, om de kennis van den catechismus en de veelvuldige
communie onder het volk te verspreiden; hij herinnert er ook
aan dat het rond dien tijd was dat twee paters der societas
Jesu, de Portugees Emanuel Gomez en de Belg Jan Montaigne
het veertigurengebed, van vastenavond te Macerata -- eene
stad uit de mark Ankona evenals Loreto -- met bijval en wel
instelden. De onuitgegeven dokumenten, van dewelke-gelukn
P. VENTURI gewaagt in het opschrift van ziin boek zijn van
verscheiden aard : statuten of standregels van geestelijke
genootschappen, gegevens betreffende de lutheraansche propaganda in het schiereiland, stukken uit de eerste tijden van het
gezelschap Jesu over kloosters, kerken en gebruiken in Rome
of nog over de godvruchtige ondernemingen in de pausenstad
i) Rome-Milaan, zgio.
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door sint Ignatius gesticht of bevorderd. Geen dezer bronnen
zijn echter zoo belangrijk als deze welke benuttigd werden
door Dr Jos. SCHMIDLIN voor de godsdienstige geschiedenis van
Oostenrijk ten tijde der kerkelijke hervorming, einde der Xvie,
begin der Xviie eeuw (I).
Het boek van Dr SCHMIDLIN, dat verschijnt tot vollediging
en verbetering der Geschichte des deutschen Volkes van JANSSEN,
bevat twee groote deelen : in het eene wordt gehandeld over
den toestand der bisdommen Aquileja, Trieste, Leybach, Trente,
Brixen, Salsburg, Gurk, Lavant, Seckau, Weenen, Praag en
Olmutz vóór den dertigjarigen oorlog; in het andere wordt
breedvoerig uiteengedaan wat we te verstaan hebben door de
relationes status dicecesis. anders nog geheeten declaratio of instructio
status dicecesis of nog status dicecesis kort weg. Het zijn verslagen
namelijk, door de bisschoppen op juist bepaalde tijdstippen
ingediend bij den heiligen Stoel en die tegenwoordig bewaard
worden in het archief van de congregatie van het Concilie te
Rome. Maar eene gansch bijzondere toelating is van noode en wie te Rome verbleven heeft weet wat al geloop en geduld
men behoeft om ze te bekomen - om toegang te krijgen tot de
Torre delta J'igua waar zij berusten. SCHMIDLIN is de eerste
geweest wien die toelating verleend werd; na hem werd ze nog
geschonken aan onzén landgenoot den E. H. A. PASTURE, een
priester uit het Doorniksche,in zijne hoedanigheid van kapelaan
van Sint-Juliaan van Vlaanderen. De inlichtingen welke hij er
gevonden heeft zullen verwerkt worden in zijn boek over
Albrecht en Isabella dat we alle dagen van de pers mogen
verwachten: het zal ons te dier gelegenheid een genoegen zijn
verder uit te weiden over den inhoud der status. Hier volsta het te
zeggen dat ten tijde van den opbloei van het protestantismus
ook in Oostenrijk de godsdienstige toestand niet rooskleurig
was, en al brengt de studie van Dr. ScHMIDLIN ons enkelin voehug met de laatste decennia der Xvie eeuw (2), toch vernemen
we er genoeg van om ook over een hoogerliggend verleden een
oordeel te vellen. Het is overigens een bekend iets : de kerk
had hertemperiug noodig, en het is eene eer voor haar en een
bewijs tevens harer onsterfeljkheid dat ze dezelve ook na de
Hervorming, ja zonder en tegen haar, met kloeke hand heeft

(') Die Kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dk eissigjährigen
Kriege xach den bischöflichen Diözesanberichten an den heiligen Stuhl.
Eerste deel : Oesterreich, Freiburg in Br., Herder, 1908.
(n) Het overleggen der status werd slechts verplichtend ver
klaard in 1 585 door Sixtus V.

-
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doorgedreven om te komen tot den hoogen bloei, den bewonderenswaardigen deugdenbloei van vandaag. Intusschen hadden
echter Lutheranen en Calvinisten, ook nog wel ter wille van
verwikkelingen met de politiek, tijd genoeg gehad om hun
kwaad zaad te strooien en ten minste_ zoo krachtig te doen ops chieten dat er althans van uitroeien in weinige jaren geene
spraak kon zijn.
Het loont dan ook wel de moeite even na te gaan wat er
over den oorsprong der Hervorming geschreven wordt en met
eenige protestantsche woordvoerders van den tijd in nadere
kennis te treden. En hier is het een lust even te wijzen op de

Biblioteca reforenatoria neerlandica (Geschriften uit den tijd der Hervormning in de Nederlanden), uitgegeven en van inleidingen en
aanteekeningen voorzien door Dr. P. CRAMER en Dr. P. PYPER.
Vijf boekdeelen zijn tot heden verschenen (i), alle even objectief en met juiste kennis van zaken den lezer aangeboden. De
bevoegdheid van Dr. PYPER op het gebied van kerkgeschiedenis
is voor niemand een geheim (2) en indien hij in een standaard
als zijne Geschiedenis van boet en biecht in de christelijke kerk (3)-werk
even den bal misslaat, dan is het enkel omdat hij, ik zei haast
noodzakelijkerwijze, zuiver katholieke toestanden uit de middeneeuwen bekijkt door protestantschen bril. Het vijfde boekdeel der Biblioteca, gewijd aan Nederlandsche anabaj5tistica (geschriften van Henrick Bol, Melchior Hoffman, Adana Castor, de
Broederlicke vereeninge), is bewerkt door Dr. -CRAMER en is
door de wetenschappelijke critiek met lof en dank onthaald
geworden.

Hetzelfde moet gezegd van het werk van A. ELKAN over
Flips Marnix van Sint-Aldegonde (4), den vermaarden schrijver van den Bijenkorf en den talentvollen dichter van het
Willelinus van Nassouwen. Alleen het eerste deel is tot heden
verschenen, handelend over de jeugd van Antwerpens gewezen
burgemeester en over die van zijn broer Jan. «Weinig talrijk
zijn de bronnen die de schrijver heeft kunnen benuttigen voor
dit eerste deel, zoo zegt, erover Dr. LEO VAN DER ESSEN, maar
ten koste van nauwkeurigheid en spitsvondigheid in den goeden
(i) Bij Nyhoff, Den Haag, I906-19og.

(2) In eene volgende kroniek zullen we zijne heruitgave van
AcQuoY's Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschr jving (s' Gravenhage, Nyhoff, zgzo) bespreken.
(3) Bij Nvhoff eveneens. Het eerste boekdeel verscheen in
1891, het tweede in 1896, het derde in zgo8.
(4) PhiliØ Marnix von St. Aldegonde, Ie deel : Die ,lugend
,Johanns und PhiliJjbs von Marnix. Leipzig, Dyk, rgao.
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zin is het hem gelukt er alle mogelijke voordeelen uit te trekken
en eene levensbeschrijving te schenken die al de voorgaande
verre overtreft en ja, ze bepaaldelijk zal vervangen ». Drie
hoofdstukken grootouders en ouders, jonkheids- en universiteitsjaren der broeders, hun leven in de eenzaamheid tot 1 565.
Daarbij eene inleiding over de literatuur van het onderwerp en
drie aanhangsels betreffende het geboortejaar van Jan en
Flips, de vraag of Flips al dan niet kanunnik van Yper geweest
is, het tijpstip waarop hij met zijn broeder van Gent is wedergekeerd. Daarbij frissche stijl, gemakkelijke samenhang, talrijke
verwijzingen. Wat is er meer noodig om een belangwekkend
onderwerp boeiend voor te stellen? Volgaarne zoude steher
dezes hier langer uitweiden over dit verdienstelijk boek; maar
volgens waarschijnlijk vooruitzicht zal hij gelegenheid hebben
omtrent het einde van dit jaar breedvoerig over Marnix te
handelen en hij vreest voor herhalingen.
Met hartzeer nader ik tot het einde van het tweede deel
dezer kroniek. Want nog meer dan een werk over vorsten en
pausen zou ik met den goedwilligen lezer even willen opslaan.
Maar ((qui ne sut se borner ne sut jamais écrire»; rechtzinniger
gezeid : ik moet wel mijn achterstel uitboeten door over veel
dingen te zwijgen. Een woord toch nog over Benediktus XII
en Lodewijk XIV.
Benediktus XII is steiler dezes bijzonder bevriend omdat
hij het genoegen heeft gehad zijn bullen betreffende de geschiedenis van ons vaderland uit te geven bij het Belgisch Instituut
voor geschiedenis te Rome (i). Omtrent de negen honderd
brieven, onder dewelke vele onuitgegeven en onbekend, alle
getrokken uit de registers die in het Vatikaansch archief worden
bewaard en handelend over alle soorten van onderwerpen,
meest toch natuurlijk over zaken van kerkelijk beheer. In eene
samenvattende inleiding - eene nieuwigheid in de uitgaven
van het Instituut - worden de bijzonderste uitkomsten die zij
opleveren voor de vaderlandsche geschiedenis netjes gerangschikt, en ik meen te mogen vertrouwen dat die bladzijden
- een zestigtal - zelfs voor den oningewijde toegankelijk zijn en
vlotweg lezen. Eene uitgebreide tafel van personen en plaatsnamen maakt de raadpleging van het boek gemakkelijk, voornamelijk voor hen die lief hebberen aan lokale geschiedenis (2).
(i) Let&es de Benoit XII (Analecta Vaticano-Belgica. Recueil de
documents concernant les anciens dioceses de Carnbrai, Liege, Théronanne
ei Tournai, bkd. ). Rome, Parijs, Brussel, 1910.
(2 ) Schrijver houdt er aan te doen opmerken dat enkele feilen
- grove zelfs - geslopen zijn in de identificatie van verla-
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Eene uitgave als deze van het Instituut, die enkel nationale
geschiedenis voor doel heeft, laat natuurlijk niet toe een vol
beeld te schetsen van Benediktus' pausschap. Daartoe is-ledig
eene meer algemeene bronnenstudie van noode. Deze werd
aangedurfd door KARL JACOB in eene verhandeling die hem den
doctorstitel verworven heeft en betiteld is : Studiën über Papst

.Benedikt XII. (2o Dezember 1334 bis 25 Afril 1342) (z).
Benediktus XII -- de hier aangehaalde jaartallen wijzen het
uit -- leefde gedurende het tijdperk dat de pauzen te Avignon
verblijf hielden. Onder zijne regeering kwam de strijd met keizer
Lodewijk van Beieren op een hoogtepunt dat tevens een keer
kunnen zijn; de eerste zware moeilijkheden rezen op-punthad
bij het begin van den honderdjarigen oorlog; 't was de tijd dus
van Edward III, Lodewijk VI en Jakob van Artevelde. Twee
hoofdzaken houden dan ook den paus gedurende de acht jaren
van zijn pontifikaat in een gedurige bekommernis : het verbeteren van de mistoestanden in den schoot der Kerk eenerzijds, het
regelen der politieke moeilijkheden in de Europeesche wereld ten
bate van den vrede anderzijds. Voor de eerste taak was hij wonderwel opgewassen, want zijne inzichten waren goed en zijn wil
stevig. Maar voor de tweede had hij, arme Cistercienzer monnik,
noch de noodige opleiding en ondervinding, noch de vereischte
-

plooibaarheid en doorzichtigheid. Geboren Franschman en daar-

bij onder de hoede van Frankrijk levend te Avignon, had hij overigens een al te groote begeerte den koning in niets noch door
niets te mishagen of te benadeelen en die voorliefde voor ééne der
in 't spel zijnde partijen sleepte hij steeds als een bol aan het
been achter zich, enkel bekwaam de vrijheid zijner bewegingen
te belemmeren. De Vlamingen, onder meer anderen, waren hem
niet bijzonder lief en in zijne briefwisseling vinden wij meer dan
een kwaden trek tegen hen. Overigens was hij met de beste
inzichten bezield en niemand die dezelve zal laken. Hadde hij
daarbij eene grootere bekwaamheid bezeten als staatsman, de
scheuring met Lodewijk van Beieren ware misschien voorkomen
geweest en de moeilijkheden tusschen Frankrijk en Engeland
hadden mogelijk eene vreedzame oplossing bekomen. (2) Op
verdienstelijke manier doet Dr JACOB dit alles uitstralen en
schte eigennamen, voornamelijk voor eenige abdijen en zelfs

voor Hibernia, Schotland, dat hij, verstrooid, gelezen heeft
Hiberia, Spanje.
(i) Berlijn, Trenkel, 191o.
(2) Over dit bijzonder punt voornamelijk te raadplegen

DEPREZ, Les brélimninaires de la guerre de cent ans (Bibliotique des
ecoles franraises d'A thénes et de Rome, fase. 86) . Parijs, 19o2.
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slechts een grief moet hem hoofdzakelijk gemaakt worden :
dat hij de archiefbronnen, bij name de litte 'i communes en de
litters secretce van Benediktus niet op voldoende wijze heeft
uitgepluisd en benuttigd. Als alle Duitsche Dissertationen vermist daarbij zijn boek den overigens niet onmisbaren literarischen optooi die levendigheid bijzet en kleur, en in den jongen
doctor van heden een grooten geschiedschrijver doet verhopen
voor morgen.
Geen wonder is het dat we die laatste hoedanigheid aan
bij iemand die Franschman is en geen jonge doctor, maar-trefn
een man van rijpen leeftijd en meer dan gewone bekwaamheid,
ERNEST LAVISSE, den gewaardeerden uitgever-bestuurder van de

Histoire de Fran-ce deftuis les origines jusqu'à la r volution. Zijne drie
boekdeelen over Louis XIV (i) zijn van goede gehalte, bedorven
echter door den partijgeest des schrijvers, die aan Kerk en
Godsdienst nooit recht kan laten wedervaren en liever dan zijn
haat in te toomen nog met praatjes voor den dag komt die een
doodgewoon antiklerikaal zelfs geene eer zouden aandoen. Een
kranig werk anders, die geschiedenis van Louis XIV! De groote
zonnekoning treedt er op met zijne veelzijdige begaafdheid, zijn
nooit rustende bedrijvigheid, zijne groote triomfen en zijne
bittere eindnederlaag; want ten slotte is hij het toch die den
eersten geweldigen knak gegeven heeft aan de Fransche
monarchie. Van zijne regeering kenden we reeds den onvergelijkelijken luister, van zijn strevende onloochenbare genialiteit,
van zijn privaat leven de droeve wanorde; dat hij een bloei van.
kunsten en letteren verwekt had was sinds lang bekend en dat
aan zijn hof een ongemeenen luister heerschte is voor niemand
een geheim.. Dat alles is LAV1SSE niet voorbijgegaan; maar toch
heeft hij het hoofdgewïcht gelegd op den economischen en
socialen toestand van den tijd; daarbij heeft hij doen uitschijnen
het persoonlijk aandeel dat Louis XIV nam in diplomatische
onderhandelingen en eindelijk heeft hij het bibliographisch
gedeelte van zijn werk op buitengewoon puike wijze verzorgd.
Langs al die kanten uit is zijn boek aldus nieuw en tevens een
boek van onzen tijd : economie, immers, sociologie en bibliographie zijn de stokpaardjes van den dag. Of het werk van

(i) Boekdeelen VIII, VIII en VIII der verzameling, onder
voor titel dragend : Louis XIV, la Fronde, le roi,-scheidljk

Colbert (Parijs, 19o5) ; Louis XIV, la religion, les lettres et les arts, la
guerre (Parijs, igo6i; Louis XIV, la fin du regne (Parijs, 19o8). Het
derde boekdeel werd opgesteld met de medewerking van A. DE
SAINT-LÉGER, A. RÉBELLIAN en P. SAGNAC. De drie boekdeelen
samen tellen bij de 13oo bladzijden.
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LAVISSE beter dan Le siècle de Louis XIV van VOLTAIRE echter
blijven zal? Ter wille van partijdigheid op godsdienstig gebied
valt het te betwijfelen. En hier lust het mij, om deze korte
bespreking te sluiten, het oordeel aan te halen van een Franschman, P. Richard (i), die ver van een profaan is in geschiedenis,
en onbevooroordeeld de goede kanten looft van het nieuwe
werk : « Immenses lectures, documentation sure, connaissance
approfondie de l'histoire dans laquelle il a passé sa vie, a tout
cela M. Lavisse joint les charmes et les qualités du style...
(Mais) on est très perplexe si on veut porter un jugement général sur cette oeuvre. Depuis Michelet on a rarement vu travail
historique prétendant mériter ce nom, oû l'auteur ait laissé plus
profonde l'empreinte de sa personnalité avec ses prejuges et ses
passions. C'est à la fois un excellent résumé complet et tres
savant et un livre de lecture agréable, amusant, le tout a l'usage
des primaires et des Francais qui font commencer leur histoire
a 1789, parce qu'avant il n'y avait que superstition, barbarie et
despotisme. » — Het wordt wel eens gezegd -- en LAVISSE herhaalt het nog op blz. 181 van zijn tweede boekdeel -- dat geloof
met wetenschap niet samengaat; zeker is het echter dat voor
tegen 't geloof er nog minder bij thuishoort! -ingeomhd

3
Verschenen in den loop van het jaar zgzo : La Cite' de Liége,
in drie boekdeelen, door onzen grooten geschiedschrijver GoDEFROID KVRTH ; eene Vlaamsche vertaling van het leven van den
heiligen Franciscus van Assisi van JOHANNES JoRGENSEN, eene
Fransche overzetting van zijn Pilgerbuch in onze Belgische Revue
generale (2) benevens de Duitsche uitgave van zijn Vom Vesuv nach
Skagen en zijn In excelsis, handelend over Angela von Foligno,
Margareta von Cortona, Camilla Battista Varani. Over beide
schrijvers hoop ik eens een afzonderlijk artikel te stellen in

Dietsche Warande en Bel fort.
4
Over het eerste Vlaamsch Congres van Taalkunde en
Geschiedenis in September 1.1. te Antwerpen gehouden dient
(i) We spraken hooger van zijn werk over het Staatssecretariaat van den heiligen Stoel.
(2) Bij het ter pers gaan vernemen we 't verschijnen van eene
Vlaamsche vertaling van - hetzelfde werk door den E. P.
STANISLAS VAN DE VELDE, Minderbroerder.
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hier niet uitgeweid, vermits het verslag eerlang verschijnen zal.
Dat het echter een triomf was moge onder meer hieruit blijken,
dat het in het October-nummer der Revue d'histoire ecclésiastique,
wier wetenschappelijke waarde overal hoog geschat wordt, met
groote eere vermeld werd. De nota, die eraan besteed werd, is
van de hand van een Vlaamschen Capucien, Pater CALLAEY.
Deze verwierf den in December 1910 aan de hoogeschool van
Leuven, met de grootste onderscheiding, den titel van Doctor
in zede- en geschiedkundige wetenschappen, met eene thesis
betreffende Ubertinus a Casale (i). Hij ontvange onze warme
gelukwenschen.
Dr ALFONS FIERENS.

Evere-Brussel, Nieuwjaar

1911.

(i) L'idealisrme franciscain spirituel au XIVe siécle. Etude sur
Ubertin de Casale. Leuven, 1911.

HEEFT TITUS DEN TEMPEL
u OPZETTELIJK » VERWOEST?
Dat de voorzegging van den goddelijken Zaligmaker over
den tempel van Jerusalem : « Er zal niet één steen op den
anderen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken » (i)
letterlijk in vervulling is gegaan, is iedereen bekend. Voor
menigeen mag echter de vraag, of Titus den tempel van Jerusalem opzettelijk wilde verwoesten, nieuw zijn.
Volgens vele schriftuurverklaarders zou de tempel tegen
den wil en het bevel van Titus door de Romeinen verwoest zijn.
Zoo zegt b. v. Lipman : ((Deze trotsche en prachtige gebouwen
zullen geheel vernield worden. Dit is vervuld geworden in den
Joodschen oorlog, onder Titus, hebbende zijn krijgslieden, tegen
zijn bevel, den tempel verwoest ».
Een der voornaamste geschiedschrijvers, die ons de verovering van Jerusalem verhaalt, is Flavius Josephus. Deze nu
beweert, dat Titus den tempel wilde sparen. In het o de hoofd
6de boek zegt hij, dat Titus niet kon besluiten om-stukvanhe
den tempel, waarvan Joannes en zijn aanhang zich als van een
kasteel bediende, te verbranden en daarom de vijanden tot
overgave trachtte te bewegen. Hij laat Titus aldus spreken tot
Joannes en zijn volgelingen : «Gij goddeloozen, hebben uwe
voorouders deze heilige plaats niet met traliën afgezet en op
zuilen met Grieksche en Latijnsche letters, een verbod doen
beitelen, van niet binnen het afgezette gedeelte des tempels te
komen ? En hebben wij u niet toegestaan, hen, die de stoutheid
hadden dit gebod te overtreden, te dooden, al waren het zelfs Romeinen ? Wat razernij drijft u dan om dezen tempel niet alleen
met het bloed van vreemdelingen, maar zelfs met dat uwer
landgenooten te bezoedelen? Ik neem tot getuigen de goden,
die ik eer en de godheid, die eertijds met een gunstig oog op
dezen tempel neerzag, (ik zeg eertijds omdat ik niet geloof, dat
dit nu nog het geval is), ik neem tot getuige mijn geheel leger
en al de Joden, die tot mij zijn overgeloopen, dat ik geen schuld
heb aan die ontheiliging ; en dat, indien gij uit die heilige plaats
wilt gaan, geen Romein het heiligdom genaken, maar dat ik

zelfs tegen uw wil dezen tempel staren zal ».
I) MARCUS x3, 2 •
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Maar juist deze plaats en de wijze, waarop Flavius Josephus den veldheer Titus hier en op andere plaatsen laat spreken,
doen ons eenigszins twijfelen aan de waarheid van zijn verhaal,
ten minste in zoover het den persoon van Titus geldt. Alle
eilenden in Jerusalem, ja zelfs de verwoesting van den tempel,
worden door Josephus op rekening geschoven van de roover
Simon en Joannes, terwijl hij aan den anderen-bendor
kant van de Romeinsche krijgsiieden zegt, dat zij vol erbarming
en medelijden met de Joden waren en met tranen in de oogen
de verwoesting van den tempel aanschouwden. ((Zij (Joannes
en Simon) konden er zich inderdaad op beroemen, dat ze Jerusalem verwoest hadden en de Romeinen tot het betalen der
overwinning gedwongen hadden, ja dat zij zelfs de brandstichters van den tempel waren, daar men naar hun zin te lang
draalde met er het vuur in te werpen; zij zagen de bovenstad
branden zonder eenig hartzeer daarover te toonen, noch een
traan daarover te storten; terwijl de Romeinen er zich bedroefd
om toonden ». Lib. V, C. 27. En op een andere plaats C. 3 1
biedt Titus den Joden aan, de strjdplaats te verleggen, ((opdat
de stad gespaard en de tempel niet verontreinigd zou worden ».
Dat nu een Romeinsch veldheer zoo minzaam tegenover
zijn vijanden zou opgetreden zijn, die met zulke verbittering
en helsche woede tegen hem streden, zouden wij betwijfelen,
vooral wanneer men bedenkt, dat deze vijanden de Joden
waren, die immers iederen Romein uit den grondhuns harten
haatten.
Wij zijn daarom geneigd aan te nemen, dat Titus in een al
te gunstig licht gesteld is. Flavius Josephus was door Titus met
gunsten overladen; het is daarom geenszins te verwonderen,
dat deze zijn hoogen beschermheer zoo menschlievend aan zijn
lezers voorstelt, dat hij hem alles in het werk doet stellen, om
den tempel van een hem onbekenden God te sparen. Dit kon
immers Titus niet anders dan aangenaam zijn en zeer geschikt
om hem bij de Joden bemind te maken.
In deze meening worden wij o. a. nog bevestigd door het
getuigenis van Orosius en Sljbitis Severus. « Nadat Titus den
tempel in zijn macht gebracht had, aldus Orosius, beraadslaagde
hij lang, of hij hem ALS EEN PRIKKEL DER VIJANDEN, in brand zou
steken of sparen. Maar de hoofdlieden gaven voor, dat de sterke
muren en vestingen des tempels de Joden verder gelegenheid
zouden geven om zich te versterken, men behoorde den wortel
geheel en al uit te roeien, opdat het kwaad geen overhand
neme. Zoo liet Titus den tempel van Jerusalem in brand steken
en verwoesten.» 1. vii, C.ix.
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In dier voege schrijft ook Sulpitius Severus : « Men zegt,
dat Titus eerst met de krijgsoversten beraadslaagd heeft, of
zulk een prachtige tempel moest vernietigd worden. Want
sommigen waren van meening, dat deze beroemde en heilige
tempel niet mocht verwoest worden; wanneer men hem spaarde
zou hij getuigenis afleggen van de goedertierenheid der Romei
wanneer men hem verwoestte, zou dit ten eeuwigen dage-ne;
een schandvlek zijn op den Romeinschen naam . Daarentegen
anderen en onder dezen Titus zelf waren van oordeel, dat de tempel
verwoest moest worden, ozm zoo den Joodschen en den Christelijken
godsdienst tot den wortel uit te roeien. Zoo werd de tempel vóór 33i
jaar verwoest. » 1. II, blz. 377.
De geschiedenis der Joodsche oorlogen van Flavius-Josephus was aan deze beide christelijke geschiedschrijvers niet
onbekend. Zij hebben dus hoogstwaarschijnlijk andere gewichtige bronnen gehad, die voor ons misschien verloren zijn gegaan,
o. a. geschriften van Tacitus en Sallustius, want juist in deze
beide klassieken was Sulpitius zeer belezen : daarenboven waren
én Orosius én Sulpitius Severus wetenschappelijke en nauwgezette geschiedschrijvers. (i)
Ons schijnt de voorstelling dezer beide christelijke schrij vers
veel aannemelijker. De tempel was immers het vereenigingspunt der Joden; was deze gevallen, dan was de band, die allen
zoo hecht aan elkaar bond, verbroken. En er moest van' den
anderen kant, den Romeinen alles aan gelegen zijn, dat broei
voortdurende oproeren eindelijk eens uit te roeien.
-nestva
Zoo mag dan het verhaal dezer christelijke geschied
meer overeenkomstig de waarheid zijn; en wanneer-schrijve
deze vraag ook nog niet met volkomen zekerheid kan beantwoord worden, zoo is het zeker niet juist, eenvoudig te beweren,
dat Titus den tempel tegen zijn zin verwoest heeft.
-

J. K.

(i) Bardenhewer zegt in zijn Patrologie, blz. 422 : (( Sulpitius
Severus legt in zijn geschriften een historischen en weten.schappelijken zin aan den dag ; hij heeft zich vooral gevormd
op Sallustius en Tacitus. »
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WINKLER PRINS' GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE. Derde druk. - Uitgevers-maatschappij Elzevier. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
ken regelmatig en druk naslaan van de eerste drie deelen
valt over 't algemeen zeer bevredigend uit. De hoofdverdienste
van de artikelen is wel dat ze met zoo weinig mogelijk woorden
zooveel mogelijk zeggen. Geen ballast van minderwaardige
uitvoerigheid. Kort en bondig het zakelijke
Een hoofdgebrek is de bijna volslagen afwezigheid van
bibliografie. Bij geen enkel vak, bij geen enkel geleerde of
kunstenaar wat er voor meer bijzondere studie te raadplegen
is. Een zeldzamen keer, ja,waar het zeer groote geruchtmakers
als Bismarck geldt. Bij zulk een verzuim wordt men het aller
best gewaar wat een schat men aan Herders' Konversationslexikon heeft.
Maar weerkeerig moet gezegd dat de voornaamste artikelen, in vergelijking met Herder, in Winkler Prins driedubbelen
omvang krijgen, bij zoover dat men aan zulke bijdragen doorgaans genoeg heeft, en dat ze een handboek van gewone
afmetingen kunnen vervangen. Daarbij zijn de groote artikelen
zoo bearbeid dat ze een boeiende lezing vormen, en dat niet
alleen Winkler Prins noopt tot raadplegen, maar dat hij blijk
baar 't ambt van vraagbaak opvat als een onderhoudend vak.
Het geheim van al onderwijzende te behagen bezit deze
Encyclopedie in benijdenswaardige maat.
Al dit goede kan, waar het de eerste drie deelen betreft,
gezegd worden van de volgende lijvige artikelen Aarde, Aard-

bevingen, Aardewerk, Aardrij kskunde, Abyssinië, Accumula-

toren, Adel, Adelaar, Aera, Aestethiek, Aeterische Oliën,
Afganistan, Aflaten, Afr ika, Agrarische Kwestie, Albanië,
Alexandrijnsche School, Algen, Algiers, Alcoholisme, Alpen
Amerika, Amerikaansche Oudheden, Amsterdam, Anarchisme,
Angelsaksen, Anglikaansche Kerk, Antwerpen, Arabië, Arabi
sche Letterkunde, Arbeidsvereenigingen, Arbeidsverzekering,
Arbeidsbeurzen, Arbeidsloon, Arbeidswetgeving, Argentijnsche
Republiek, Argonauten, Aristoteles, Armada, Armenië, Arianisme, Armenianen, Arsenic -vergiftiging, Artensisch e Putten,
Asteroïden, Astronomische Instrumenten, Athene, Atjeh, Atlan
tische Oceaan, Augsburgsche Confessie, Australië, Automobiel,
Averij, Azië, Babylonisch-Assyrische Oudheden, Bacteriologie,
Bad, Baden, Bali, Balkan Schiereiland, Bangka, Barnsteen,
Barometer, Bataafsche Republiek, Batavia, Bebel, Beeld
houwerskunst, Beren, Beèldendienst, Beethoven, Begrooting,
Beieren, Bekentenis, Belastingen, Beleg, België, Berg, Bergspoorwegen, Berlijn, Bevolkingsstatistiek, Bibliotheek, Bier,
Bilderdijk, Billiton, Birma, Bismarck, Budapest, Boekdruk
kunst, Boekhandel, Boekhouden, Bohemen, Bolivia,
De platen van Winkler Prins, vooral als men ze bij die van
Herder en Larousse vergelijkt, vallen niet altijd mee. Als hun
doel niet reikt buiten verklaring en verduidelijking van den tekst,
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kunnen ze er best door. Maar bevrediging van kunstgevoel
geven ze maar een zeldzamen keer : veel gewone zwarte platen
zijn te dof, veel chromoplaten te schel. Mooie uitzonderingen
zijn de Algen, en de Aphrodite van Melos. Ook de kaarten zijn
weleens overladen. De beste zijn die van Equatoriaal Afrika, van
Centraal-Azië, van West-Azië, van het Balkan Schiereiland en
van België. Over 't algemeen zijn de plans der steden flink ver
maar ze zijn veel te klein in getal. Amsterdam is er ja,-zorgd,
en Alexandrië en Athene en Batavia en Berlijn en Boedapest;
maar steden lijk Aken en Antwerpen blijven weg. Uit geen
enkel portret haalt men een hoogen dunk over de aesthetiek van
't menschelijk aangezicht. Maar de platen waarbij geen kunstfijnheid gemoeid is, als de zuiver-wetenschappelijke, zijn voorbeeldig duidelijk en talrijk.
Wat nu den tekst zelf betreft, onder de verkeerdheden en
tekortkomingen valt o. m. het volgende op : Bij 't « aanschouwelijk onderwijs » vernemen we niets van de jongste verbeteringen,
als de zeer groote, door Ligthart, en Scheepstra aangebracht.
De Aardkunde is niet up to date: zoo is b. v. de uitnemende
geleerde en vulgarisateur de Lapparent vergeten. — Abelard
wordt zonder verpinken de grootste wijsgeer der 12e eeuw genoemd ; die eeuw die nochtans Albert den Groote, den doctor
universalis leverde. —Van welk standpunt uit het artikel «Adam»
is behandeld vernemen we al te duidelijk waar er te lezen staat
dat het verhaal in den Bijbel « een der diepzinnigste mythen
der Oudheid » is. — Bij St. Anselmus mocht wel gevoegd
worden dat hij als dichter een prachtig « Mariale » heeft geschreven. — Bij verbo «Apologie» zijn precies de grootste
apologeten van thans weggelaten: Hettinger en Schanz. —
« Jeanne d'Arc)) is slaafs op Larousse nagevolgd, zonder bij
uit de talrijke jongst verschenen levens. -- In 't artikel-werking
Archacologie is de christelijke volkomen verwaarloosd. Zoo
komen we tot het koddig bevinden dat niet eens ((de vorst der
archaeologen » de Rossi vermeld wordt. Ook Bingham, Martigny, Kraus, Reusens werden vergeten. — «Archidiaconus » staat
vermeld, maar « archipresbyter » niet. -- Onder de talrijke
Arendt's werden er veel opgenomen, die minder bekend zijn
dan de niet vermelde Willem Ainedeus. Hij zal toch zeker niet
weggelaten zijn omdat hij zich tot het katholicisme bekeerde ?
— Dat niet altijd de gewenschte harmonie in de bearbeiding
heerscht blijkt wel uit het feit dat aan St. Athananius drie
kolommen werd gegund, wijl St. Augustinus het met één moet
stellen. -- Allerhande iode rangsche grootheden in de letterkunde
werden opgenomen; maar Hein van Aken, Bastiaanse enz.
bleven achterwege.
Ziedaar kleine grieven; enkele daaronder zijn van aard om
een oogenblikje te kittelen. Maar de algemeene indruk is toch
gewetensvolle degelijkheid, ernst van compitatie en streven
naar een ruime, hartelijke objectiviteit. J. P.
-

VERZEN; - VERZEN, LIEDREN EN SONNETTEN;
KLEINDICHTJES, door VOLKER. Drie bundeltjes. — Bij
P. N. Van Kampen & Zoon, 1910.
Deze dichter is heel en al zichzelf. Al ware zijn glasje nog
zoo klein, zijn eigendom is het vast...
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Zal ik Volker's 2esthetiek nazoeken en u daarover vertellen?
Neen; dat heeft hij zelf te mooi gedaan, in zijn eersten bundel,
XXII :
'k Heb lief het klare, heldre woord,
Waardoor de geest geen twijfel blijft
En de gedachte ongestoord
Op 's dichters rythmen verder drijft.
Het spreke dus in raadslen niet,
Alsof het kap en masker droeg,
Tot kwelling worde nooit het lied
En -®-- 't raadselt me in mijzelf genoeg.
Maar 't liedje dat ons alles zegt
Vertelt veel meer dan 't noodig had,
En de gedachte recht en slecht
Is zonder rijmen meer dan dat.
Dat niet tè ontbloot, niet te bedekt
't Als iedere bekoring zij —
Den dichter die mijn denken wekt
Heb 'k liever dan die denkt voor mij.
Zoo toeve, zij 't een oogwenk lang,
De trage hand bij 't blad'ren toch
En dreun' de maatslag van den zang
Een wijle ons in de ooren nog.
Zoo weten we ineens wat we hebben aan hem : een goed
burgerlijk poeet, die er een schalksch plezier in vindt nu en dan
eens naar zijn bedoelingen te laten raden. Want bedoelingen
heeft hij, en die komen samen in dit eene : zijn menschenwijsheid op de meest onderhoudende en de langst bijblijvende wijze
ten beste te geven.
Een dichter van groote afmetingen voelt Volker zich heelemaal niet. Passie, in den zin van datgene wat de grooten slaat
met het blijvende, altijd stralende merk, is hem vreemd. Zelfs
meer gewone ontroering blijkt niet zijn doen. Liefst van al
constateert hij met een geestigen zet of een treffend beeld....
Maar overijl uw oordeel niet. Lang immers leest ge niet door,
of ge wordt gewaar dat uit Volker spreekt een mensch die weet
vat lijden is, die zich veel daarvan herinnert, en op dit oogenblik er nog wel iets van voelt. Hoe zou anders door zijn zeer
Hollandsche bedaardheid nu en dan snokken die veelzeggende
snik? Hoort ge hem b.v. herhaaldelijk weerkeeren in XIV :
Pierrot sprak tot de maan.... Die zulke dingen schrijft weet wat
Perk heeft bedoeld met zijn « Iris » en met zijn vers : die liefelijk
lacht wen hij lijdt....
Maar nooit groot vertoon, hoor. Geen opzweepingen ooit.
Altijd gladde vloeiing, al rimpelt het eventjes. Een mooie heffing
toch is blz. 3g van « Verzen ». Maar't meest zichzelf blijft Volker
in zijn geestigheid : Nr XIII, blz. 54 b. v. is voorbestemd om
een recitatie - stukje te worden en daarbij om 't reliëf van die
dingetjes heel wat te verhoogen. Maar weerom bekent Volker
zelf graag dat ook voor hem de geestigheid het hoogste niet is :
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De allerschoonste liedjes
Die gaan al schreiende om,
En snikken doen ze in de eenzaamheid
En zeggen niet waarom.
Een krachtig moment beleeft het dichterschap van Volker
bij 't ingaan van zijn «t derde boek » in ((Verzen )) :
« De machtigste waapnen die worden gesmeed
Die hamert de haat in de smidse van 't leed.
Dat stuk is waardig van onzen De Clercq in zijn beste
Toortsen. -- Even fxisch en flink is op blz. io6 :
0, dat pessimisme, wie heeft ons 't gebracht....
En op blz. iii staat een gedicht, dat nog best van alle bewijst
wat een sociaal dichter er steekt in Volker.
In de zuiver beschrijvende gedichten hebben de dingen wat
weinig ziel; zoo wordt de beschrijving zelf mat en grijs.
In den tweeden bundel is de toon over 't algemeen inniger
dan in den eersten : 't Gaat zooals hij 't in zijn eerste sonnet
voorspelt :
.

-

Mijn vreeze, hope en herinneringen
Zult gij verbeeld in stille woorden zien.
Ook smaakt ons die innigheid beter dan de gewild-naïeve
volksliedjes, als dat eerste kerstliedje, waarin dan nog versjes
komen die om hun hardheid onleesbaar en nog meer onzingbaar zijn : (t Gekomen 't te begroeten »; of flauwiteiten als :
een gouden sterre ging hun voor op hare gouden voeten ».
Voor zulke dingen, en ook voor het van al te dichtbij afkijken
van Hooft (i) doet in éens boete een sonnet als « Luchtkasteelen»
iets van 't allerbeste in onze taal sedert jaren gemaakt .
In de laatste vijf bladzijden van het 2e bundeltje : de tweede
sonettenhelft en vooral het lange gedicht : De Dochters van
Mineias, is veel ongenietbaars door een gezochtheid, waaraan
een man van ietwat nuchteren geest, zooals Volker ten slotte
toch altijd blootstaat. In De Dochters van Mineias heeft de
dichter, die altijd iets goeds of iets fijns te vertellen weet, bepaald niets te zeggen. Dat is leeg dilettantisme.
Weer neemt hij weerwraak op zichzelf in vele van zijn
kleindichtjes waarin hij den Beets der latere jaren naar de
kroon steekt : Levenslust en levensernst harmonieeren zich
benijdenswaardig in dezen man, en de dichter is daar om de
gebeurtenissen door den _mensch meebeleefd vast te leggen in
een of anderen lapidairen zet.
Zoo krijgen we van Volker allerhande : meer schakeering,
veel meer, dan we er gewoon zijn in onze dichters van thans.
(i) blz. 28: Zoo mocht ook 't hart behouden
Van de eerste zaalge stond
Dat lichten van uw oogen
Den wellust van uw mond.
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Geen geweldig dichterschap, maar ook geen aamechtig. Een
klare, rustige liefde voor het klare en rustige, en op een eigen
wijze, die plezier doet en waarvan men 't genot zoogauw niet
vergeten zal. Gerust mogen we zeggen dat Volker wel deugdelijk getrouwd is met de kunst, en flink ontsnapt aan zijn eigen
profetie
Want wie eigene geboden
Laat voor andren blaam of lof
Maakt wel aan de kunst het hof Maar zal trouwen met de mode.
J. P.
SPREEKWOORDEN EN ZEGS WIJZEN OVER DE VROU
WEN, DE LIEFDE EN HET HUWELIJK, verzameld,
taalkundig verklaard en folkloristisch toegelicht door A. DE
Cocn. - Gent, Ad. Hoste, 1911.
Weeral een schat uit den onuitputteljken voorraad van
onzen rjksten folklorist. De talrijke bijdragen onder bovenstaande rubriek in zijn Volkskunde sedert jaar en dag aan
't verschijnen, heeft Alf. De Cock nu samengebracht tot een
statig boek van 320 bladzijden, de weerga van zijn Sveekwoorden
en Zegswijzen. Al het goede dat hier van dit vorig boek werd
gezegd kunnen we van 't onderhavige herhalen. Een nooit zich
verloochenende vljt en schranderheid is er noodig om alles
wat hier is bijeengebracht samen te krijgen, te schikken en te
verklaren. Niet zoo talrijk echter als in den vorigen bundel zijn de
met uitleg voorziene spreuken. Bij vele hebben we 't raden naar
hun oorsprong en beteekenis Daarvoor vraagt schrijver zelf
verschooning in zijn inleiding : ((Ik heb niet kunnen verklaren
wat wel een verklaring noodig had; men doet wat men kan en
niet wat men wil. » Maar dat schrijvers hoop verwezenlijkt is

«iets nuttigs verricht te hebben » daarover kan hij gerust

wezen. Zoudt ge inderdaad niet denken dat A. De Cock met dit
werk en met al zijn andere folkloristische boeken en bijdragen
meer dienst bewijst aan onze taal en aan haar toekomst dan
alle filologische taalzuiveraars te zamen? Deze, hoe verdienstelijk ook, geven ons conventiewerk. De Cock geeft ons de
levende taal, zooals ze borrelt uit de volksziel, met de oorspron
kelijke frischheid en de volle schakeering der schepping.
't Spreekt van zelf dat er in dit boek meer dan in zijn
vorige wordt gesproken over of gewaagd van dingen waarop niet
eenieders oogen met welgevallen zullen rusten. De Cock is het
zich volkomen bewust: Hij waarschuwt immers in zijn voorbericht: ((Daar deze bundel niet bestemd is voor kinderen of
jonge juffrouwen, heb ik mij veroorloofd eenige realistische of
-schijnbaar dubbeizinnige spreekwijzen op te nemen... Vuile
spreekwoorden echter heb ik geweerd.)) Men weet dat er
anders nog genoeg rondloopen onder ons volk, bij wie de
beschaving de rubriek «kieschheid» als de allerlaatste op haar
dagorde heeft.
De spreekwoorden en zegswijzen worden gerangschikt
onder de volgende kapittels: Algemeenheden, Deugden der
vrouw, Ondeugden en gebreken der vrouw, de Maagd, het
jonge Meisje, de Vrjdster en de Liefde, Bruid en Bruiloft,
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Trouwen, het bezwangerde Meisje, Zwangerschap en Bevalling,
De jonge Vrouw, de Moeder, de Weduwe, de oude Vrouw, de
Vrouw in haar uiterlijke gedaante en vormen, de schoone
Vrouw, de leelijke Vrouw, Gevallen Meisjes, Lichtekooien, de
Kwezel, De Begijn, de Juffrouw, de Dienstmeid, de Vroedvrouw
en de Baker.
Zwaar is de bibliografie die De Cock mee ronddraagt op
zijn luistertochten door Vlaanderen. Zoo is hij in staat alles wat
hij verneemt uit onzen volksmond, te leggen nevens de rest uit
heel Europa. Zoo krijgen we hier en daar vergezichten op de
vergelijkende folklore, wezenlijk imposant als verschiet.
Mag ik, die geen folklorist van beroep ben, den schrijver
eventjes wijzen op Cats' versje aangehaald blz. 98 : « Beter
gemant als gebrant. Heel duidelijk gaat het immers terug op
den tekst van St. Paulus : 't Is beter te huwen dan te branden.
Dank aan de Cock om 't vele dat hij reeds gaf, en goedheil
voor 't vele dat van wege dezen voorbeeldigen werker nog
komen zal. J. P.
HISTORIE VAN DEN HEER "WILLEM LEEVEND, door
WOLFF en DEKEN, een veertigtal brieven met inleiding en
aanteekeningen uitgegeven door Dr. C. Lecoutere, hoogleeraar te Leuven. -- Leuven, Ch. Peeters, 191o. r8o blz.,
fr. a,00.
Wolff en Deken nader te brengen tot onze studeerende jeugd
is al van 't verdienstelijkste opvoedkundig werk in zake van
taal en letterkunde dat een professor verrichten kan. ((Sara

Burgerhart » heeft nu, dank zij de goedkoope uitgave van de
wereldbibliotheek, de hernieuwde verspreiding op groote
schaal, waarop zij meer dan om 't even welke Hollandsche
roman recht heeft. ((Willem Leevenci » daar hij zoo massief is,
kan onmogelijk denzeifden weg op. Maar uittreksels, goedgekozen, zullen juist daarom dubbel welkom zijn.
Een bloemlezing uit dien heelen roman wordt hier niet
geboden. ((De roman is te lang om er een bloemlezing van te
beproeven, die den lezer zou toelaten den heelen gang der
geschiedenis te volgen. Doch het scheen mogelijk er een aantal
brieven uit bijeen te brengen, die op zichzelve een tamelijk
goed gesloten geheel uitmaken: Daatj e's levensomstandigheden
tot na haar huwelijk met den «eerzamen » Bram Rijzig. Uitstekend, maar nu wil het ongeluk dat Prof. Lecoutere naar
dezelfde episode uit Willem Leevend - is gegaan als een grasduiner vóór hem: J. H. Van den Bosch namelijk in zijn « Proza
geeft alreeds in r8g6 de 2/3 van den tekst, ons thans-stuken»
in dit boekje opgedischt. Veel aangenamer ware 't geweest
hadden we een ongerept-frisch fragment uit den langen roman
gekregen ; om dit dan te bestudeeren nevens 't geen Van den
Bosch ons geeft, en ook nevens 't ,zeen we van Leopold in zijn
E( Oud en Nieuw », en, ofschoon in minder mate, in zijn « Neder
Schrijfsters )) ontvingen.
-landscheSriv
Nu, in zooverre is hier nieuws, dat we 4o blz « aanteekingen » hebben achteraan 't boekje : Algemeene opmerkingen over
taal en stijl, zorgvuldig verzamelde zakelijke verklaringen voor
elk van de 40 brieven, en ten slotte een woordenlijst.
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Van wege een taalspecialist als Prof, Lecoutere is hier en
daar een lapsusje dat verwondert. Zoo plaatst hij al dadelij k in
zijn voorbericht juffrouwen Wolff en Deken in een « rei »- Misschien licht Wolffj e wel een beentje mee, maar Agatha zal stellig
bezwaren hebben.
't Zij ons geoorloofd het jammer te vinden dat, bij stijlstuk
als de brieven van Wolff en Deken, waarbij Prof. Lecoutere-ken
zelf er op wees dat het lezen (dezer schrijfsters) een letterkundig genot moet worden, hier alle zoogenaamde « letterkundige
aanteekeningen opzettelijk werden weggelaten om den leeraar
het werk niet uit handen te nemen ». Dat is een heele kieschehandelwijze voorzeker, maar zoo zal het aesthetisch onder
onze gestichten blijven wat het nu is: d. w. z. nagenoeg-richtn
nul.
Prof. Lecoutere kon en mocht dus meer geven dan hij deed;
nu, dat is geen reden om ondankbaar te zijn voor 't geen hij gaf.
— Wellicht kon de prijs van 't boekje wat democratischer
zijn.
J. P.
ANNUARIUM DER R. K. STUDENTEN, igii. Uitgave
van de Unie der R K. Studentenvereenigingen in Nederland.
-- Depot bij E. v. d. Vecht, Amsterdam.
,

Na den gewonen kalender krijgen we de allerhande. Benijdenswaardig be- en verzorgd. Laat onze Vlaamsche Studenten
maar dit boek onder oogen krijgen, en dan eens beproeven of
ze 't ook zoo kunnen. 't Zal nog jaren duren wellicht eer ze zoo
ver komen, maar zulk een boek jaarlijks bij ons ware 't beste
bewijs dat onze studenten er rijp voor zijn een hoogeschool te
hebben in hun eigen taal.
We lezen hier de verslagen van de R. K. Studentenvereenigingen te Utrecht, te Leiden, te Amsterdam, te Groningen,
te Delft ; alle getuigend van echt hooger leven, zoo verstande
als zedelijk. Dan een massa kleine bijdragen in vers en-lijk
proza, natuurlijk erg ongelijk.

Bij 't portret van Prof Beysens, den wijsgeer, heeft P. v.
Hal een levensschets geplaatst, een welverdiende hulde.
Heerlijk is de bijdrage van Dr Moller: «Iets over mystiek
en Jan van Ruusbroek de Wonderbare. » — Een heel handboek
over Atinospherische Electriciteitzijn de « eenige mededeelingen» van M. Trooster. — Waarlijk de katholieke jonge krachten
kunnen wat in 't protestantsche Holland.

LA LANGUE CONGOLAISE, door
Jules Groos, Heidelberg, 225 blz.

SEIDEL

en STRUYF. —

Het huis Groos te Heidelberg dat sedert 185o als zijn
specialiteit heeft gekozen de spraakkunsten van alle min of
meer verspreide talen uit te geven, is nu aan haar 26oe handboek
gekomen met deze Grammaire Congolaise.
Ze is bewerkt naar de methode Gaspey-Otto-Sauer, die sedert
dertig jaar haar voordeelen bewijst, en ze bevat de eigenlijke
spraakkunst, een systematische woordenlijst, oefeningen en
lezingen.
Pater Struyf zou aan de Vlamingen een weldaad bewijzen
met zulk een grammatica ook in onze voertaal te schrijven.
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ART ET

PORNOGRAPHIE,

door GEORGE FONSEGRIVE. ---

Bloud, Paris, fr. o,6o.
Vooreerst tracht de bekende Fransche schrijver zoo raak
mogelijk te omschrijven wat onder cc pornographie )) dient ver
te worden. « Dès qu'on touche de facon ou d'autre à la-stan
passion de l'amour, on est entralné, et on entraine apres soi
vers la considération de certaines réalités. Ces réalités de
l'amour sont le piédestal nécessaire d'oü l'ame peut s'élancer

aux plus hautes regions de la vie : la pornograahie commence au
moment oil, au lieu d'èlre un point d'a ui, les r aliles deviennent comme
des entrdves qui enchaznent au sol grossier et einjéchent le}'rémnissenaent
des ailes. » i) Maar hiertoe is het noodig een ((doctrine de vie »
.

(

een levensleer te bezitten, hetgeen voor het huidig Fransche
volk, naar schrijvers getuigenis, lang niet het geval is. Zonder
vaste levensleer is het onmogelijk de lijn te trekken, waar por nographie begint. -- Maar, zult gij zeggen, heeft de kunstenaar
daar iets mede te maken? George Fonsegrive, meent ja. En
met zooveel te meer recht, daar hij in eenige prachtige bladzijden
het wezen van de kunst beschrijft, onafhankelijk van wat ook,
als kunst; afhankelijk echter van de zeden, wanneer de kunstenaar, als sociaal mensch, met zijne gewrochten voor de maat
optreedt. Ten slotte, dezelfde meening, ook door E. P.-schapij
Sertillanges voorgestaan, in zijn werkje : L'Art et la Morale.
LES IDÉES MORALES DE MADAME DE STAËL, door
MAURICE SoURIÄU. — Bloud, Paris, fr. i , 2o.

De schrijver, welke ons reeds vergastte op de zedelijke
denkbeelden van Victor Hugo en Chateaubriand, leidt ons nu
door het heele leven en de volledige werken van Mme de Staël,
om er op te wijzen hoe dit leven feitelijk niet anders was dan
een aanhoudend opstijgen naar het goede. De encyclopedisten,
met dewelke zij kennis had aangeknoopt in het salon harer
moeder, waren niet zonder invloed op haar geweest. Doch zij
was een te groote ziel om met zulken levensleugen te kunnen
vrede hebben. Allengskens kwam ze terug tot het spiritualisme;
na den dood van haar vader was die terugkeer volledig. Onder
den druk van allerlei tegenspoed vooral, werden hare zedelijke
opvattingen gelouterd, zoodanig dat zij op het einde van haar
leven heel dicht bij het Catholicisme stond. — Ter loops weze
hier aangemerkt dat menige bladzijde uit hare eerste werken de
kiem dragen van onzedelijkheid, in zoover ze de heerschappij
der driften vrij pleiten. Men hoeft ze dus niet aan eenieder in
lezing te geven.
LEONARD DE VINCI, door
Paris, fr. o,6o.

CARA DE LA VAUX.

-- Bloud,

Aan den titel zou men wellicht vermoeden hier een verhandeling aan te treffen over het kunstwerk van Leonard de Vinci.
Doch de bedoeling van den schrijver is den denker te bespreken.
Na eene korte biografie, wijdt hij beurtelings zijne aandacht
aan de verhandelingen van Leonard de Vinci over schoone
(i) blz. 3o.
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kunsten, over cosmografie, anatomie en botaniek, over geometrie en mekaniek, ja zelfs over filosofie, om te besluiten dat de
groote schilder niet enkel zijne tijdgenooten overtrof door zij ne
kunst, doch ook door zijn veel-omvattende wetenschap.
BUCHEZ, door G. CASTELLA. - Blond, Paris, fr. o.6o.

Een levensschets van dezen wijsgeer-geschiedkundige, die
leefde van 1796 tot 1 865. Hij werkte vooral op het gebied der
geschiedenis, niet enkel de feiten vaststellende, maar pogende
ze te herleiden tot hunne oorzaken Zonder een groot man te
zijn, heeft hij zeker veel bijgedragen tot de geschiedenis, be
schouwd van het sociaal standpunt uit.
LA PSYCHOLOGIE DRAMATIQUE DU MYSTERE DE
LA PASSION A OBERAMMERGAU, door MAURICE BLONDEL. - Blond, Paris, ft. o.6o.
Het doel van den schrijver is eerst en vooral te antwoorden
op de opwerpingen die men veelal tegen zulke voorstellingen
oppert, en tevens aan te wijzen hoe te Oberammergau de dramatische kunst gepaard gaat met echt christeIijken zin.Wanneer
dit geschiedt door een. schrijver zooals Maurice Blondel er een
is, is men zeker er veel bij te leeren.
SAINT JUSTIN, SA VIE ET SA DOCTRINE, door ABBfi A.
BÉRYT. - Bloud, Paris, ft. o.6o.
In eenige bladzijden hebt gij hier een levensbeschrijving
van den beroemdsten der apologisten in de 2e eeuw van het
christendom Eveneens krijgt gij er een klaar en bondig over
zicht, systematisch aangelegd, van de verschillende leerpunten
over apologetiek en dogmatiek, door den H. Justinus verhandeld.
Alles zeer wel verzorgd.
P.
B.
-

K. TEN BRUGGENCATE'S ENGELSCH WOORDENBOEK. - J. B. Wolters, Groningen. 2 din, in linnen band,
644 en 652 blz. Pr. fl. 5.40.
Van dit woordenboek dat zijn faam hooghoudt het beste te
zijn in onze taal ooit verschenen, is nu de 5e druk in den handel.
Hij is bewerkt door L. Van der Wal, en ter gelegenheid van
deze heruitgave nog verbeterd en vermeerderd.
J. VAN GELDEREN'S DUITSCH WOORDENBOEK. J. B Wolters, Groningen. 2 din in linnen band, 767 en 854 blz.
Pr. fl. 5.80.
Nog aanzienlijker verbeteringen en vermeerderingen heeft
dit woordenboek ondergaan. Nu is 't wezenlijk een pracht. En
moest men nu vragen: wat is in de gansch eenige serie woordenboeken van Wolters voor nieuwe talen het ftriinum inter P, are,
wellicht zouden de meeste wijsvingers naar Van Gelderen
gaan.
BUITEN NEDERLAND. Een eenvoudig leerboekje der Aard
ook bestemd-rjksundevaEop Wrideln,
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voor zelfwerkzaamheid, door R, Bos, hoofd eener school te
Groningen, Zesde druk. Met 3o illustratiën. --- P. Noord
Prijs 25 cent.
-hof,Grnige.96blz
DE LANDEN VAN EUROPA, geschetst naar hunne natuurlijke landschappen. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Europa, ook bestemd voor zelfwerkzaamheid,
door R. Bos, hoofd eener school te Groningen. zesde herziene
druk. Met 27 illustratiën. -- P. Noordhoff, Groningen. 112
blz. Prijs 38 cent.
Naar zijn methode van aardrijkskundig onderwijs voor
lagere scholen of zelfwerkzaamheid, behandelt schrijver die
stof in zijne werken op drievoudige manier. De eerste, bestemd`
voor scholen onder minder gunstige omstandigheden, bevat
twee boekjes : Voorlooßer van Onze Provinciën en Voorlooper van
Buiten Nederland; de tweede, bestemd voor scholen onder normale omstandigheden, bevat twee boekjes: Onze Provinciih en
Buiten Nederland; de derde manier, onder gunstige omstandig
beslaat drie deeltjes: Nederland, De Landen van Europa-hedn,
en Oost-Indië en de Werelddeelen. Iedere manier heeft haar bizonder stel atlassen, teekenboeken en wandkaarten en met den
zesden druk werden ze met keurige en aantrekkelijke illustraties verlucht.
Hier hebben we wat ons Zuid- Nederlanders meer dienstig
is : Buiten Nederland en De Landen van Europa. Dit tweede boekje
ofwel dienende voor den meester of voor zeer goede scholen
geschikt. --- Schrijver stelt op de kaart van 't besproken land
vragen voor nopens grenzen, rivieren, spoorlijnen, groote steden
handel of nijverheid. Zijn uitleg beslaat voor iedere streek in

't eerste boekje van q. a 6 blz. en van 6 a zo in 't tweede. De
illustraties geven den leerling 'n schoon landschap, 'n monument, 'n nijverheid, of 'n plaatselijke eigenaardigheid te zien
dat zijn nieuwsgierigheid opwekt en prikkelt.
Twee bemerkingen: er slopen eenige onnauwkeurigheden
in de spelling van stedennamen en in de opgave der bevolking;
in Buiten Nederland zou men voor Belgisch gebruik een hoofd
verlangen in plaats van de Nederlandsche-stukoverCng
Koloniën die hier – en wel terecht voor vaderlandsch gebruik
--- zes hoofdstukken beslaan. V. DoosT.
GELOOF EN WETENSCHAP. Studiën voor onzen Tijd. —
L. C. G. Malmberg, Nijmegen, 1910.
In 't afgeloopen jaar werd van deze bloeiende uitgave onder
't grage publiek serie VI verspreid. Weerom allerhande merkwaardige en actueele onderwerpen werden in de zoo gunstig
bekende grijze boekfes behandeld.
Thans waren achtereenvolá ens aan de beurt :
Nr i, Het H. Sacrament verheerlijkt door de kunst, door Dr L J.
Sicking ;- Nr 2, Het hedendaagsch Materialisme en het Leven, door Dr
V. Grégoire ; Nr 3, 7eanne d',4rc, door K. J. Derks, S. j ; Nr 4..,

De bewerkte Vuursteen en de ouderdom van, den Mensch, door A. de
Lapparent; Nr 5, Is het Heidendom de oorspronkelijke Godsdienst?
door Dr J. Huddleston Slater; Nr 6, Augustinus' Bekeeringsverhaal
critisch .onderzocht.
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VERHANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE KATHOLIEKE VLAAMSCHE HOOGESCHOOLUITBREIDING.
Daarmee is nu de zee jaargang afgesloten. In igxo werden
verspreid: i. Ruuysbroeck en de Mystiek; 2. Het Darwinisme;
3. Recht en Moraal; 4. Kunsttoestanden en Kunstbegrippen;
5._De Vrouw in de verschillende Beschavingen; 6. Het Romantisme in Engeland; 7. De Grootstad en hare sociale Beteekenis ; 8. De Theosophie; 9. Een Kijkje in de Vergelijkende
Godsdienstwetenschap; zo. De gezonde Mensch; ii. De openbare Liefdadigheid.
Er is keus, men ziet het; en voor den ernst der boekjes
pleit het getuigenis van mannen van eerste gehalte, niet enkel
te onzent maar ook in Holland. Een professor ginder getuigde
onlangs dat Holland een dergelijke volksuitgave aan België
moest benijden: hij drukte vooral op de verdienste van nr 7
door E. H. Prims; van nr i door E. H. Cuy lits ; van nr 6 door
Dr Grietens.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
ONZE KUNST , April zgii. -- De Mysteriesßelen en de plas
kunsten (III) (Jac. Mesnil). -- Jan Tooro (vervolg en slot)-tiek
(Dr. Julius de Boer). -- Het grafische werk van Georg Rueter (A. H.
de Roos). -- Kunstberichten, uit Antwerpen, Brussel, Haarlem,
Leiden, enz. -- Boeken en Tijdschriften.
Gesprek in 't hoekje van dent Haard
ST. LUCAS, Jan. igzr.
(E. G.) : een goed geslaagd bespiegelend praatje over de
Brugsche restauratiën en nieuwe Brugsche stijlbuizen, met tal
van platen, en met den goedgegronden wensch dat ons kunst
steviger zou worden. -- Een zeer oude Kerk (Spectator),-onderwijs
die van Muggia Vecchia, op den golf van Istria, da;teekenend
van omstreeks 't jaar i000. -- De herstelde Kerk te Mook (Dr X.
Smits) : Het Maasdorpje mag fier zijn op zijn verrezen juweel,
waarvan we hier de heele geschiedenis in tekst en af beeldin en
doormaken — Het Altaar van H. Van der Geld (Dr X. Smits) :
De kerk die 't zal krijgen zal zich mogen gelukkig beeten : c( wellicht heeft het in zijn soort zijns gelijken niet onder de Nederlandsche en Rijnlandsche beeldhouwwerken der laatste tijden... ))
Het retabel-drieluik telt elf tafereelen uit het leven, lijden en
sterven van Christus en 24 kleine groepen uit het Oud Testament... Zoo bevat het meer dan 200 beelden, alle uit eikenhout
gebeiteld. -- Varia. — St. Lucas heeft opstellers en uitgevers die
hun tijdschrift weten te maken tot een model in alle opzichten.
-

-

—

^á ELZEVIER'S, MAANDSCHRIFT, Februari igi l . —

Willen2 Maris 1844-1910 (Dr M. Eisler), 8 platen, met hoogen
lof voor den schilder, die bij dezen fijn-inzichtigen schilderkunst
geldt als de groote Hollandsche « rythmicus van de-kenr
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—

Een Verzameling van Grieksche I(unstnijver1 eid (C. W.

Lunsingh Scheurleer) II, 25 platen, met allerhande frag
beeldhouwkunst erbij. -- Herinneringen aait Spanje-mentva
(B. Wiggers van Ysselstein) : Cuenca, met 4 platen : Geen stijl
als die van J. van Looy, maar zeer zakelijk-aardrijks--kunst
kundig . -- De Fransche Overheer sching (C. Gi j sb erti Hoden pi j l ► III,
met 7 platen : o. a. de inkwartiering in de groote steden : Utrecht,
's Gravenhage, Amsterdam. - Notities (Adr. van Oordt) : Be..
halve het romanbegin dat in De Nieuwe Gids verscheen, liet
Adriaan van Oordt enkel een notitieboekje na, waaruit hier een
paar bladzijden. -- Holland en Sneeuwliedje, gedichten door J.
Reitsma en Rich. de Cneudt. -- Gysbert en Ada (Peter Dumaar),
tweede gedeelte van den roman, vervolg II en III. — De Smulbagen (H. Van Boonen), novelle. -- Kroniek : o. a. over Ellen's
« Een Vriendschap ), en over Buysse's « Ezelken ».
--- Maart 1911. -- James Ensor (Ary Delen) : over hem en
over de «tachtiger »- schilderschoof alhier. -- Winter-sonnetten
(H Swarth). -- De Sf coke van den Ridder neet het kroesken (Frans
Thiry) : Ardeensche novelle. — Vervolg van ((Gysbert en Ada a,
van de «Verzameling van Grieksche Kunstnijverheid », weer
rijk geïllustreerd, en van ((De Fransche Overheersching » met
o. a. eer vermakelijke spotprent over de koepokinenting.
- DE NIEUWE GIDS, Februari igii. — Beschuit 'riet Muisjes
(H. Heyermans), een hedendaagsche Amsterdamsche familiegebeurtenis in drie bedrijven. — Helene Mercier (G. Kapteyn-Muysken), inderdaad een heilige van den nieuwen tijd ; ik heb liever
de ouderwetsche. Maar dit doet niets af van deze zeer hoog
staande persoonlijkheid. — Ad. Reite (Mr F. Erens). _ over
den Franschen dichter - bekeerling, zoo fijn - zielkundig als we
't van Erens gewoon - zijn. -- Sian/ele Lieajes (Aug. Van Cauwelaert), de jonge dichter krijgt zuiverder eigen stem. — Tot
den Dichter Penning (H. Boeken), na het lezen van « Benjamin's Vertellingen» en « Tom s Dagboek ». -- Literaire Kro
Kloos), zuurzoetig over « Afwijkingen » van Karel-niek(W.
van de Woestijne. Kloos boet hoe langer zoo meer zijn objectiviteit in. -- Philosoßhische Kroniek (Mr G. J. Grashuis), over
« Drie Wijsgeeren onzer Dagen » door den Hartogh; over Eucken, Hartmann. Wundt, en over «Het Geloof aan God in de
XXe Eeuw 3> door Dr J. R. Slotemaker-de Bruine. --- Slaatkundige Kroniek (Mr H. P. Marchand) over den dood van Veegens
en den nieuwen minister Colijn. — Buitenlandsch Staatkundig
Overzicht (Chr Nuys), de nieuwe Engelsehe Koning en zijn
Land. ---- Boekbeoordeeling (Dr A. Aletrino), over Ina BoudierBakker's « Armoede » : inderdaad een der beste romans van
den dag.
— Maart 1911.
-Verzen (S: G. Reddin giu&, weer in
,

'

--

zijn gewonen danstrant. --- Een ftersoonlijk Belang (Dr. G. Jelgersma), geen nood, 't is maar tusschen philosofen : Dr Jelgersma tegenover Dr. J. Bierens de Haan. — Kleine Piet en
het nieuwe jaar (H. Robbers). een smakelijke novelle van den
man, die thans wel onze sterkste romanschrijver is. getuige
zijn « Een voor Een » en zijn « Gelukkige Familie ». —
Schoone gedichten van Aart van der Leeuw. ,— Literaire Kroniek
(W. Kloos), over Van Eyck's « Getijden », welverdiende lof. --
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Buitenlandsche Literatuur (P. W. Van Eyck), een lange studie
over Charles Guérin. — Staatkundig Overzicht ; het Buitenlandsch
over Italië bij zijn halfeeuwfeest. --- Boekbeoordeeling (Dr Aletrino) o. a. een afstraffing van Balet om zijn James.
~^-á DE KATHOLIEK, Februari- Maart i61 z. -- Uit de schriftelijke nalatenschafr van Mgr van Bommel (Dr. A. Hensen). merkwaar dige brieven van Broere. -- Bosnië en Hercegovina (J. Evers),
beschrijving van de stadjes Sarajevo, Suha, Garazda, Mostar.
— De Wondteekenen van St. Franciscus van Assisie (Fr. De Kok).
de oorspronkelijke stukken en de jongste studiën. -- Evangelie
bersPectief (A. Van Delft) . — Moderne Dante-verklaring (P. J. Ter
Maate, goed en kwaad over Dr Boeken's werk. — Meer Wis
(Fr. M. Truij en ), heel geestig gesteld; meer mathesis in-kunde
de humaniora en wat minder geliefhebber in de natuurwetenschappen. — Uit het boek genaamd Meditationes St Augustini (G.
Jonckbloet), de Jesaivertaler laat zich nog eens hooren. —
Nieuwe uitgaven, o. a. over Mgr Duploige: « Le Conflit de la
Morale et de la Sociologie », « Het Leven van Vondel » door
Dr P. Leenderz, waarover veel goeds in een kranige recensie
van pater Molkenboer.
-o VLAAMSCHE ARBEID , ie nr, 1 9i 1 . -- Rond eene Hoogeschool (De Redactie). — Liedje (Th. Weiman). •--- Credo in vitaen
aeternam (Alb. Steenhoff-Smulders) : tenger-fijn. — De Ivoren

Fluit (Fel. Timmermans en Frans Thiry) : lichte lezing en toch
gedegen kunst. -- Renaissance Sonnetten (Paul Kenis) : inderdaad
goed getroffen. -- Sociale kunst (K. v. d. Oever) : Beter verduwd
dan gewoonlijk en daarom ook beter te verduwen. -- Verhalend
Prozz (J. D. C.). — Kritisch Proza (J. De Cock en K.V. d. Oever).
-- Van J. D. C. eene rake meening over Van de Woestijne.
--- 2e n', 191 1. --- De Ivoren Fluit (Felix Timmermans en Fr.
Thiry) : vervolg. — Verzen van Rich. De Cneudt. — De Toekomst
(J. Greshoff) : vooral Boutens en Van de Woestyne zijn de
huidige dragers onzer poëzie toekomst. 't Slot is nog al curieus,
maar er steekt waarheid in: « Ga in uw gedachten eens na wat
de 8o-gers schiepen, opstellen, studies, critieken, novellen,
enkele romans, veel lyriek ; Kloos schrijft i4 -reg elige verzen,
zijn groote verswerk is fragmentarisch ; Van Deyssel schreef
buiten een tweetal jeugdromans kleine prozastukken, Erens en.
Veth brachten het nooit tot een groot werk, Boeken, Swarth,
noem wie ge wilt, zij allen hebben werk gemaakt waarop
waardeerende epitheta van toepassing zijn : het woord groot en
grootscl2 echter niet. In Van Eeden is de wil tot het groote en
het bereiken somwijlen, vooral in de latere periode van schep pen. -- Gorter's Mei is een ernstig en heilig zoeken naar het
groote. a-- Verwey vond het zeer groote in zijne drama's en zijn
proza. — De meeste tachtigers misten adem, d. i. innerlijke
levenskracht, en vooral de doorzetting... Bij vele der tachtigers
zien wij het verschijnsel dat zij hull emotie nog niet eens binnen
den duur van een sonnet zuiver konden houden. -- Nog Renaissance-Sonetten van Paul Kenis. — Sociale kunst (K. van den Oever) :
zeker ideeën genoeg, en flink betoogd maar een wezenlijke
woord - overdaad.
STUDIEN, Dl. LXXV. afi. i, 1g11. Uitgevers: Malmbern,
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Nijmegen en Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. — De

Studie van den Pentateuch (H. Wilbers) : Bewijzen der Kritiek:

godsnamen, taal en stijl, paralelplaatsen. — Herinneringen aan
de gebroeders Wilde (P. Sträter ► : Het Roomsche Amsterdam der
vorige eeuw mag fier gaan op groote Katholieken. Naast
Alberdingk-Thijm en zijn kring, de bisschoppen Stijns, Groof en
Mgr Schaep, de E H. Buien, Feye en Broere mogen ook
de Jezuieten Leo, Clemens en Willem Wilde met eere genoemd worden. Zij verrassen, bij nadere beschouwing, door
hunne merkwaardige en belangwekkende karakters. -- Bento De
Goes, S J. (C. Wessels) : Verdiensten van dezen Jezuiet, op
aardrijkskundig gebied met name wat betreft de uitbreiding
onzer kennis van Centraal Azie. — Van een Zuid-Spaansch dorrj e
(M. Van Steen) : Landbeschrijving en zedenschets. -- Uit de

Pers. -- Mededeelingen.

-oK DE BEWEGING, Maart rgir. -- Opstandigheid en Dichtkunst
(Is. P. De Vooys) : mooie studie tastend naar de ziel van Shelley.
--- Deuteria (C. A. Wynschenk Dom) : een drama in een bedrijf,
met, als heldin, Deuteria, echtgenoote van Theodebert, koning
der Franken; 't speelt omstreeks 54o in de koninklijke Villa te
Verduin. --- Breitner, Kassen en Verster (Alb. Verwey) : de drie
schilders aan wie de dichter, naar zijn bekentenis, een kostbare
werkelijkheidsliefde is verschuldigd. -- Negen Zangen van Bilitis

voor de eer: te maal uit het Grieksch in het Nederlandsch overgezet. (Al.
Lichtenberger) . --- Milton's Paradijs verloren (vertaling van Alex.
Gutteling). -- De krakende Molen (J. Molenmaker) : de wetten-

molen van den Haag. -- Wil Molenmaker hem herstellen? DE VLAAMSCHE GIDS, Maart-April iii. -- Zevers brieven van Multatuli : de laatste q.. — Het Volk der Friezen (Marie van
Zadelhoff-Minnaert) : goed verteld, niets geen aanstellerij. —
Teil Uilespiegel (Jan Jans) genoemd : « een brok folklore, in
verzen », maar liever op rijm, - hier en daar zeker kluchtig. —
Nederlandsche Letterkunde : De Dichters (M. Sabbe) : over van de
Woestijne's « Gulden Schaduw », Boutens' «Vergeten Liedjes »,
Van Eyck's tc Getijden », Greshoff's ((Door mijn open Venster »,
Loeb's ((Ten schaamlen Disch », Schürrnann's «Uit de Stilte »,
Marie Metz-Koning's « Derde Bundel Verzen », Volker's « Kleindichtj es », Van Oye's « Balder's Dood ». -- Fransche Letteren (L.
Van Rieli. -- Engelsche Leiterkunde (M. Basse).
-ø4,

VOLKSKUNDE, Afl. 3-4, 1911. -- Christus is opgestandeu
(Dr C. Van de Graft) : een brokje folklore uit Overijsel. --

Een Kindergevecht te Brugge in 1489 (Dr V. Fris). — Sjbreekwoorden,
Zegswijzen en Uitdrukkingen op volksgeloof berustend (A. De Cock). -Eene Wandeling naar de Katreveeren (E. d. K.) : een herberg nabij
O. L. Vrouw- Waver, schuiloord van folklore. -- De Vlaamsche
Kinderjrenten (E. Van Heurck, met afbeeldingen. -- Geparodieerde
Seyrnoenen (A. D. C.).
- DE LELIE, Febr. igiI.— DeNoorsche Vrouw (Dr F. Rutten):
Vrij is zij, ja; maar toch ook vrouw gebleven : (c Zij ontwikkelt
zich tot eene volledige zelfstandige persoonlijkheid, die hare
geestelijke ontwikkeling niet bereikt, ten koste van de cultuur
haars gemoeds. » — Modepraatje (S. Beekhorst) : eigenaardig,
uit modebladen van begin i800 en begin igoo. -- Pianogeschiedenis
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(Joz. De Cock) : éenig verteld. — Aan Sinte Agnes (L. Reypens,
S. J ) : we krijgen weer een echt dichter. — Uit de Natuur (A.
Wigman) : vogels-modeoffers. —, Letterkunde voor Vrouwen (H.
Linnebank) : aangenaam praatje over Abraham a Santa Clara.
-- Vrouwenontwikkeling (H. L.) : over Fr. Van Cauwelaert's voor dracht op den Lelie-avond te Turnhout. — Kleeding voor de kleinen
(Harriet). -- Dru jbelsgewijze (Chr. Vetter).
-- Maart 1911. — Der Vrouwen rnaatschaapelij k Werk (Joh.
Wigman) : Over den Vrouwenbond Constance Teichmann, onlangs onder voorzitterschap van Juf. Belpaire gesticht . — Een
Liedje van de Dagen : woorden van J. Simons en muziek van A.
Verhoeven. — Praatje over de Sterren (V. von Genson), meteoren
en sterrenregens. — De Inrichting onzer Woning (W. Elberts). —
Paramentiek (Gust . v. Kalcken). — O. L. Vrouw wil het, uit het
Deensch door Mevr. Logeman.
-4 DE NATUUR, a5 Febr . 1911 . — De Pronkboon (J. Sturing).
--^- De Sirene (Dr Valewint) : haar heele geschiedenis en haar
moderne vorm. — De Bril-uil (J Hendrik van Balen) : inderdaad
juist een autobril. — 't Een en ander over de ußil van ons oog (Jos.
van der Elst). -- Over een ouden Regenmeter (Z. P. Bouman). —
Het nieuwere onderzoek van ijzer en staal (Dr Snyders). — Iets over
Planten, voorkomende in de literatuur (P Van Eck). -- Vliegen en
vliegmachines (M. Kollewijn) : motor en schroef.
— x5 Maart igri. --- De Edison-accumulator (Dr Z. Bouman).
— Een merkwaardig verschijnsel in de Insecten-wereld (P. Haverkorst
albinisme en melanisme ➢ — Dagga (Mimosa) : de Afrikaansche
opium. De Horazonlijn voor sterrekaarten (J. Corven). — De
Montgofière herleeft (D. S. S.). — Diatoineen als ftroefvoorwerren van
het Microskoop (Dr R, Rykens). — Vliegen en vliegmachines (N. J.

Kollewijn) : Sturen en stabiliseerinrichtingen. Bouw van de
Aeroplaan. --Ben Praatje over de Chemie van onze voeding (A. Slingervoet Ramond).

of DE LEVENDE ,NATUUR,

i

Febr

.

'gil

. — Bij de Stoeb-

steengroeven (E. Heirmans) : met een foto der groeven bij Chanxhe. — Een Paar voor de Nederlandsche Fauna nieuwe Bijen en
Westen (W. van de Beek).
— z5 Febr 1911 . -- In 't Norden (Jac. Thyssens) : de Gro.

ningsche polders in 't Rottumsche De Wadden. -- M. H. de
Graaf: een groote Hollandsche vlinderverzamelaar. — Van
eenige werkwaardige Keverlarven (S. Leefmans).
— i Maart 1911. — Schetsen uit een zeer ver verleden (J. van
Servellen) : Het Steenkolentijdvak. -- De vogelwereld van ,lava
(W. Van Harencarspel).
BIEKORF, 3 , igii . -- Oud Vlaanderland (J. Claerhout) :
een novelle uit den Friesch-Vlaamschen tijd. -- Verzen van
van Horand, Arm. van Veerdeghem en B. Biekens. — Nog over
Gezelle's Nachtegaal (A. Walgrave) : paralelplaatsen uit Keats en
Milton. -- Bij dit nr behoort een prachtige volkskundige Boeken
-schouw.
-- 5, 1911. -- Uit een Dagboekje van een Student (A. Coursens :

schrijver moet beperking leeren.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE , Januari igii . — Rede van
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den nieuwen besluurder (J. Teirlinck). — Van Peeve herdacht (Gust.
Segers) : bij den honderdsten geboortedag van onzen vruchtbaarsten Vlaamschen tooneelschrij ver, een goed verzorgde
levensschets.
-wX LEUVENSCHE BIJDRAGEN, 2e aflever. ge jrg. — Het
Dialect van Tongeren (L. Grootaers,, phonetisch-historische
studie. — Klauk en Rhythmus in Vondel's Lucifer (J. Salsmans). —
Het Dialect van Bree (J. Dupont). — Iets over de Pu^ectuatie in de
Middelnederlandsche Dichtwerken (D. Stracke), terechtwij zingen
aan Prof. Van Veerdeghem voor de uitgave der dietsche vertaling van het leven van S. Lutgardis, door Thomas Cantimpratensis, 1248. — Boekennieuws o.a. over Leendertz' Leven van
Von del.

VAN ONZEN TIJD, nrs ig tot 24. -- Kunstartikelen van
Maria Viola: o. a. P. Dupont, Tentoonstellingen -Dijsselhof,
Karsen en Vaster in Arti; Letterkundige bijdragen ook van
Maria Viola: « Romeo en Julia» van Verkode's Hagespelers,
De Vrouwenpeerle », Van Dishoeck's modernen herdruk van
't oude vertelselboek. Van Maria Koenen en Alb. SteenhoffSmulders verzen en proza ; verzen ook van Constant Eeckels,
Joz. Simons, Peerken den Belg, Karel van de Woestyne,
August Van Cauwelaert, Eduard Brom, Joz. de Voght, H.
Van Tricht; prozaschetsen van Maria Gysen, Frans Thiry, L.
Feber.— Kritisch werk van G. Van Poppel over ((Rainer Maria
Rilke »,van H. Wismans: ((Was Milton een Christen Dichter?
van J. Van Lieshout; Het Verstorven Leven om Christus, van
Molkenboer : over ((de Sixtijnsche kapel »; van R. Schutte,

over : C( Lezingen en Toespraken van W. De Veer)); A. Kropholler « over Stadschoon, het Silhouet onzer Huizen ». --- Aller
hande losse berichten en aanteekéningen over wetenschap- en
kunstaanbelangende actualiteiten. Kwistig zijn weer de platen:
allerhande, natuur- en kunstschoon. 't Is als een naijver der
afleveringen onder mekaar; een wedspel - van wege ieder volgend nummer om zijn voorganger te overtreffen.

STIMMEN AUS MARIA-LAAC -I, 3er Heft ,
-

igii .

— Die

historisch - theologische Wissenschaft nach der Eidesformel im Moiupro-

trio « Sacrorum Antistitum» (Jul. Beszmer). -- Carlo Dolci (St.
Beissel) : de Italiaansche schilder der 17e eeuw. — Die Freidenkerbewegung (0. Zimmermann) : de voornaamste genootschappen

over de wereld ter verspreiding van rationalistische werken. —
Prof. Branco über den fossilen Menschen (E. Wasmann) : Branco
over Kerk en ontwikkelingsleer. — Der Siinflo7lug (B. Wilhelm),
de heldendaad van Chavez. — Recensies.

Met ig11 zijn in Vlaanderen twee nieuwe tijdschriften ver
Het Land, onder redactie van E. Claes, J. Grietens,-schen:
F. Prims, A. Verstreken, enz. Antwerpen, en Ons Geloof, onder
redactie van Leo Coppens, Brussel.

AQUARELLEN UIT ITALIE

NAAR GENUA
De trein floot, en schielijk deed het schelle daglicht de
electrische belichting in de nauw gesloten wagons ver
Mijne reisgezellin liet snel het raam naar omlaag;-blekn.
de frissche buitenlucht stroomde binnen en verdreef de
bedwelmende rookatmosfeer van den langen tunnel. We
waren den St. Gothard uit, Aïrolo reeds voorbij, en daalden
snel de bergsteilte af naar de Lombardische vlakte.
De hooge bergtoppen van het Ticineesche dal waren
nog met sneeuw bedekt. Vreemd genoeg, sneeuw te vinden
op de zuidelijke helling der Alpen, terwijl er geen spoor
meer te ontwaren was op den anderen kant, waar de groene,
wit -schuimende Reuss kristalklaar sprong en dwarrelde
tusschen fantastische rotsen, donkere denneboomen en teer
gelooverde berkjes.
Hier, integendeel, lag nog iets somber en woest op de
natuur. De Ticino, daar in de diepte, scheen zwart en wild.
Reuzen - rotsen en zwaar donkere dennen staken zwart af op
de witte bergen. Toch begon April zijne rechten te doen
gelden. Op de kanten, langs den spoorweg, bloeiden
duizenden bloemen : zacht getinte viooltjes, lichtgele sleutel
wilde tijm in bleeke plekken, en schuchtere maag.-bloemn,
denpalm.
Lager op den berg stonden de perzikboomen in vollen
bloei; en die hel-roze bloemen schenen eene bevestiging
van leven uit te galmen in de doodsche omgeving.
Doodsch? Toch niet ! Wel lag de sneeuw ginder boven
nog onbezoedeld op de barre rots; maar honderden watervalletjes tuimelden druk uit de hoogte neer, en langs de
kanten en in de weiden kabbelden honderden vroolijke
beekjes. 't Wemelde overal van schuimend zilver.
Reeds hadden de dorpen een Italiaansch voorkomen,
met hunne schel geverfde huizen en de ranke campanile

hunner kerkjes.
25
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We daalden .snel. In den doorzichtigen hemel lachte
de zon; de lucht was als een balsem zoo zoet. Italië was
nabij ! De trein stopte reeds te Lugano, zoo beelderig gezeten
op het meer, met zijne luxueuze hotels en villas mollig op
de hellingen rustend. Hoe blauw dat meer, en tevens hoe
schitterend groen ! Wie zal die wonderbare kleur een naam
geven ?
De zonnestralen zegen recht neer op den waterspiegel;
't was een getintel, een geflonker als van gesmolten goud
en edelsteenen ; een lichten en laaien 'van diep blauw en
glanzend groen en vlammend goud. Waarom niet hier
eenige dagen doorgebracht? 't Moest nu heerlijk zijn in

een bootje te varen.
Een oogenblik keken we malkander weifelend aan, de
hand reeds half naar onze valiesjes uitgestoken. We waren
toch door tijd noch reisplan gedwongen... Maar neen ! Niet
het gemakkelijke far niente der blauwe meren kwamen we
zoeken. Italië trok ons aan. De herinnering aan vroeger
genoten schoonheid zweefde levendig voor onzen geest.
Geen tijd verloren in luierend zich-te-laten-leven en te
wiegelen in een bootje. Er was zooveel te zien, ginder ver!

Onze korte aarzeling was reeds vergeten, en met ongeduld wachtten wij de grens af. Chiasso ! Hoe heerlijk klonk
hij in onze ooren, die naam! Was hij niet .als de sleutel die
toegang gaf naar al de schatten van Italië ? 't Kwam ons
voor alsof we hier den drempel overschreden van 't land
van belofte.
Como stoomden we voorbij, met een vluchtige spijt om
hare mooie kerk, wier gevel prijkt met de standbeelden -niettegenstaande hun heidendom -- der beide Pliniussen,
uit deze streek geboortig. Echt katholieke gedachte, en
logiek volgens de leering der Krk die al wat groot en edel
en zuiver is als haar eigendom opeischt.
Zouden we in Milaan stil blijven ? W eer aarzelden we.
Veel schoons en interessants is er.... Maar de stad zelve is
zoo modern, zoo weinig ' Italiaansch nog; we waren er nooit
« heimisch » geweest. Liever gingen wij nog verder - door,
tot Genua, waar we eindelijk aankwamen, vermoeid van de
lange reis, van den slapeloozen nacht; duizelig van 't
ronken en fluiten en dommelen van den trein, van 't ge-
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druisch der tunnels; verbrand door den dorst, bevuild door
stof en rook.
*
**
Vóór dag en dauw stonden wij 's anderendaags op.
Ons inzicht was reeds met een morgentrein naar Pisa te
vertrekken; maar toch wilden we Genua niet verlaten
zonder een bezoek te brengen aan S. Lorenzo, de prachtige
kerk. Nog waren de straten betrekkelijk leeg; wij ontmoetten enkel eenige drommen werklieden, die naar hun werk
trokken, of contadini met hunne karren beladen met fruit
en groenten, op weg naar de markt.
In de steegjes en achterbuurten stond alles reeds in
rep en roer. Groot en klein, jong en oud, iedereen was
buiten, en 't was een gebabbel, een gestoei, een wederzij dsch plagen en schertsen van belang. Eenigen gebruikten
hun ontbijt: een stuk droog brood met een beetje harden
kaas of een sinaasappel. Zwarte oogen lachten en witte
tanden schitterden. Een schoon ras, lenig en toch gespierd,
fijn van ledematen, vlug van gebaren, open van geest; ook
wel brutaal in den omgang, minder hoofsch en aangenaam
dan elders : Is het instinctieve hoovaardij over vroegere
grootheid? Of onvermijdelijke ruwheid eigen aan 't matrozenbioed dat hier in zoovele aderen vloeit?
't Problema hield ons niet lang bezig terwijl we
geamuseerd voort slenterden door de straten van deze zoo
door en door Italiaansche stad. Het Palazzo Rosso was
natuurlijk nog gesloten, en onze tijd overigens te karig
gemeten om het te bezoeken. En toch, hoe graag hadden
wij dat wonder mooi portret der jonge markiezin Brignole
de Sale, door Van Dijck geschilderd, teruggezien I Het is
een dier beelden die u nooit meer uit den zin gaan : het stelt
eene jonge vrouw voor in een lang, rijk gewaad van goudbrokaat en bruin fluweel, ongewoon slank en hoog van
gestalte. 't Aristocratisch hoofdje is klein en sierlijk, 't gracieus gezicht door twee zachtbruine oogen verlicht. 't Geheel heeft iets door en door nobel, en draagt dat patriciërsmerk eigen aan Van Dijck.
En echte patriciërs waren deze Brignole-Sale, die het
Palazzo Rosso, hun voorouderlijk paleis, royaal schonken,
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met al zijne kunstschatten, aan hunne geboortestad.
Ze hebben nog andere rechten op de dankbaarheid van
hunne bakermat. Is het niet een der laatste telgen van dat
edel geslacht, de markiezin Galliera, die haar kolossaal
fortuin gedeeltelijk besteedde aan een hospitaal, gebouwd
in een der schoonste en gezondste deelen van Genua? Als
blijk van erkentelijkheid werd haar een standbeeld door
hare medeburgers opgericht.
Al koutend waren we tot aan S. Lorenzo geraakt.
Reeds ontwaarden ' we, op den zijgevel, de mooie kleine
loggia met de broze kolommetjes en 't fijne kantwerk der
marmeren versiersels. 't Lijkt wel of ze tegen den hopgen
wit en zwart gestreepten muur geplakt was, en 't is erg
twijfelaèhtig of ze bruikbaar is ; maar ze is tevens zoo
fraai en lichtjes, ze geeft iets liefelijk aan den stroeven,
naakten, rechten muur. - Overal, in alle hoeken en kanten,
nestelen duiven, bijna even vrij en vrank, zoo niet even
talrijk, als in Venetië.
Eindelijk stonden we voor den grooten romaanschen
ingang, zoo prachtig gebeiteld en gesneden, versierd met
eene menigte tengere zuilen, en _ met liggende marmeren
leeuwen. De rijkste fantasie van details heerscht in die
weelderige en toch sobere ornementatie, en de afwisselende
lagen van wit en zwart marmer in den gevel, geven iets
pronkzuchtigs aan 't geheel.
Ook van, binnen is de kerk schoon en streng van lijnen;
't zonnelicht dringt er in door de bevalligste slanke rameii.
Maar hoe jammer van dat koor herbouwd en versierd in
schreeuwende, slechte renaissance-stijl, dat al het overige
ddoodslaat 1
Als we op onze stappen terug keerden, was er leven
en volk overal; 't was een heen en weer loopen van haaatige menschen, een gerij van autos en rijtuigen en karren,
een voorbijsoezen van fietsen, een geschreeuw van dagbladen ansichtskartenverkoopers, dat-hooren en zien vergingen.
Voor de kerk der Annunziata was de markt volop in gang.
De gansche plaats, tot zelfs de hooge trappen der kerk
verdwenen -onder ' de korven en kisten en stapels frissche
groenten, gouden oranjen, rijpe citroenen, grijs-groen
iuweelen amandelen. De lucht was zwanger met balsem}
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geuren, en een oogenblik toefden wij nog om het wemelend,
rijk gekleurde tafereel gade te slaan.
Maar de tijd kortte en de trein zou niet wachten. Hoe
koninklijk schoon Genua ook straalde met hare geëta
en villas die in de jonge morgenzon-gerdpalizn
gulden schitterden, en haren gordel van groene bergen,
toch trok ons hart ons onweerstaanbaar naar Pisa, de
stille stad.
***
Welke onvergetelijke weg, langs de Riviera di Levante!
Wel is waar volgen tunnels bijna onophoudelijk op malkaar, en duikt de trein slechts korte seconden in het helle
daglicht op, om aanstonds weer in lawaaivolle duisternis
te verdwijnen. Maar in die soms bliksemkorte respijten,
welke visioenen van kleur en schoonheid! De zee, glanzend
blauw, lag als een spiegel van lazuursteen, met goud
bespikkeld; aan den horizon stak ze donker violet af tegen
den helderen hemel, terwijl hare wateren eene geweldige
tint kregen van diep blauw-groen, dat soms naar het indigo,
soms naar het rozerood overhelde, daar waar ze botsten
tegen de reusachtige rotsenmassas, die als dreigende Oerbeesten ver in de golven uitgestrekt liggen. Eéne seconde,
en 't heerlijk vizioen was voorbij.

De trein rolt op de hoogte langs de zee. Op de steile
schuinte dalen steeneiken, olijf- en pijnboomen in weelderigen groei tot aan de golven, die in de diepte, achter een
trillenden sluier van bladeren, glansden. Van den anderen
kant liggen aristocratische villas in tooverachtige parken,
vol oranje- en citroenboomen met gulden fruit beladen,
vol reusachtige cameliastruiken, magnolias en bloeiende
perzik- en amandelboomen. Eene weelde van bloemen,
van donker of licht gebladerte en schitterend fruit. In de
rots, langs den kant, overal, groeiden die vreemde agaven,
stijf en hard, maar statig en decoratief, met hunne lange,
puntige, blekkende bladeren.
Kleine badsteden vlogen voorbij. Van uit de hoogte
blikte men in steegjes en straten, eng, uitgehold, diep en
uiterst schilderachtig. Straten of liever voetpaden verdwij-
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nen onder lage gewelven of bogen. Alles in harde tonen
gekleurd : groen, geel, rood, zonder schakeering of overgang. Maar _het zonnelicht, het wonderbare zonnelicht is
daar om het schelle er van weg te nemen, om die strijdende
kleuren ineen te smelten en er iets harmonieus uit te
maken. Meestal zijn de huizen goudgeel en opgetooid met
geschilderde zuilen, kapiteelen, friezen en balustraden.
Zoo diep zit het classicisme dit volk in 't bloed dat het
zijne eenvoudigste woningen niet anders kan droomera !
We rijden een tijd lang langs het strand. Waartoe
dienden die dunne paaltjes, talrijk op 't zand in vierkant
geplant? Ha ! .,. 't is aldus dat men hier een badkamertje
verstaat ! Vier paaltjes in 't vierkant, van boven en van
onder door latjes verbonden, en over dit geraamte wordt
een groot wit zeil geworpen, wanneer iemand zijn badkostuum wil aantrekken. 't Is dood-eenvoudig !
Maar weldra boog de trein landinwaarts : de heerlijk
schitterende zee verdween. Toch bleef het tafereel schoon.
Een vruchtbaar land, het land van wijn *en olie, doorsneden
we. Rechts en links, wijde gaarden van bloeiende wijnranken en van zonderling gekromde, stoere, verwrongen

olijf boomen met zilverloover.
De grond schijnt hier eene milddadige alma mater,
kwistig met de rijke gaven van haren vruchtbaren schoot.
Onweerstaanbaar riep het ons de Terra di Lavoro te binnen,
met haren overweldigenden groeineerst, haar buitensporig
voortbrengen van planten- en boomgewas, waaronder de
zwaar beladen wijnranken als onkruid woekeren, en hun
rijke trossen slingeren tot in den top der hooge boomen.
Daar leert men den cultus van Cybele begrijpen, de aanbidding der vruchtbare moeder-aarde, der vrijgevige voed ster van 't zwakke menschengeslacht. 't Is het ideaal van
een heidensch aardsch- paradijs.
Hier in die gebenedijde toscaansche gewesten, is het
gewas minder geweldig, al is de grond even mild. In de
zonnige wegen stapten de schoone lichtkleurige buffels aan
lage karren gespannen, langzaam en statig voort. In de
velden staakten de arbeiders hun werk een oogenblik om
den voorbijvliegenden trein na te staren.
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II
PISA
In dat mooi, innig dichterljk stadje besloten we eenige
dagen door te brengen, om naar hartelust te genieten van
die atmosfeer van diepe kalmte. Belden hielden wij van
die kronkelende straten, van die eenzame plaatsen, van die
zonverbrande gele huizen; met welbehagen slenterden we
langs den grjzen Arno. Waarom toch zijn de rivieren, bijna
allen in Italië, zoo vuilachtig geel-grijs? 't Was telkens
eene ontgoocheling die ondoorschijnende wateren onder
den helderen blauwen hemel te ontwaren.
Dezen morgen in den vroegen ochtend gingen we
naar de mis in een nederig, leeljk, maar toch stemmig
kerkje dicht bij ons hotel. De rivier lachte en schitterde
onder de opkomende zonnestralen, terwijl een bijna onbespeurbare wazem de helle schittering nog een weinig
dempte. Uitverkoren tijd om door deze liefeljke stad te
wandelen! Dan toch zijn de toeristen, die plaag van Gods
schepping, nog niet losgebroken, en ontmoet men slechts
enkele inboorlingen in de stille straten.
Pisa deed mij immer op Brugge denken, al lijken ze
geenszins op malkander, al ligt er tusschen die beide al
het contrast van noordsche melancholie en zuiderljke blijheid. Maar hier ook zoowel als ginder, heerscht die diepe
stilte, die innige vrede, in een al-schoone omgeving, vol
herinneringen aan een machtig, roemrijk verleden. Al
speelde Pisa wel een minder grootschen rol in de geschiedenis der wereld dan Brugge, toch was er een tijd waar ze
zegevierend den scepter zwaaide over een wijd gebied,
waar ze met geluk de wapens voerde tegen den Saraceen,
waar ze zich dorst te meten met het machtige Genua, en
van gelijke tot gelijke met Florence onderhandelde.
Kracht, rijkdom, edele kunstzin, waren haar deel.
Toen Florence nog de eerste woorden spelde van die
heilige kunst die ze zoo hoog moest voeren, straalde ze
reeds te Pisa in zuiveren glans.
Als een meteoor schitterde zij aan Italië's hemel, om
dan in duisternis te verdwijnen. Eene eeuw van heer-

416

AQUARELLEN UIT ITALIË

schappij, en dan vergetelheid. Maar binnen die eeuw,
welke juweelen kwamen hare vorstelijke kroon sieren !
Nergens, misschien, zijn de kunstwerken in meer
harmonieuze samenwerking uit den grond opgeschoten,
als daar op 't uiteinde der kleine stad, op die ongeëvenaarde piazza del Duomo.
Daarheen richtten we weldra onze stappen. We
gingen kuierend langs de mooie S. Niccola plaats, zoo
kleinstadsch kalm, omringd door hooge gele huizen, een
stil, alleen hier en daar door een bloempot-zamen
verblijd. 't Standbeeld van Ferdinand de Medicis troont in
't midden, van vroeger onheil sprekend.
In de grillig kronkelende via S. Maria, bijna geen leven
ziel. Slechts op den verweerden stoep van een of ander-de
vervallen paleis, eene vrouw die naaide of een kind dat al
spelend zijn morgenbrood opknabbelde. Schoone kinderen,
fijn van ledematen, het buigzaam lichaam als van brons,
nauwelijks bedekt door de schamele kleederen; een, onder
anderen, een beeld van een kind, een jongsken van acht of
negen jaar, met een broek en een gescheurd buisje, ja, maar
geen spoor van een hemd ! ' t Zag er niet minder gezond en
vroolijk uit; net als in 't sprookje van den prins aan wien zijn
dokter voorgeschreven had als remedie tegen droefheid en
somber humeur, het hemd van een gelukkigen mensch aan
te trekken. De prins zocht zijn gansch rijk door om dien
raren vogel, en meteen zijn hemd, te vinden. Op-'t laatste,
toen hij meer ontmoedigd en ontstemd dan ooit den terugweg insloeg naar zijn paleis, zag hij in 't veld een boeren
knaap die onder 't werk lustig zong. Dat was eindelijk wat
hij zocht, en hij liet -hem onmiddelijk zijn hemd vragen.
Eilaas! de gelukkige had er geen !
Naarmate toch wij de piazza del Duomo naderden
ontmoetten we meer toeristen, den Baedeker in hand,
haastig voortsnellend naar den Duomo, onverschillig voor
het prachtig weer, den glanzenden hemel, de doorzichtige
lucht. Ze hadden een trein te snappen, waarschijnlijk, en
geen tijd te verliezen in sentimenteel fantazeeren,
Allen toch spoedden niet gevoelloos vooruit. Vóór ons
vorderde een groepje dat wij, al wandelden wij langzaam
voort, toch weldra inhaalden en voorbijgingen. Instinctief
-
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keken wij om. Ze waren gevieren. Een meisje en een jongeling gingen voorop, hand in hand, als twee brave kinderen. Broeder en zuster? Neen, er lag iets te innig-diep
in de wijze waarop ze malkander bezagen en aanspraken.
Verloofden, waarschijnlijk, nog in den vollen bloei der
eerste jeugd. Zeker telde geen van beiden meer dan twintig
jaar. Achter hen, twee oudere dames. De moeder en de
grootmoeder? Van 't meisje of van den jongeling? Chi 10 sa?
Eene spontane sympathie dwong ons nog eens om te
kijken met een onweerstaanbaren glimlach. Ze waren zoo
jong, de twee verliefden : hij, met den vlasbaard der prille
jeugd nog, en nauwelijks een ietsje snorbaard boven de
eerlijke lippen zij, een lentebeeld van blonde frischheid,
met glanzende oogen en stralend zonnehaar onder den
grooten hoed. Zij keken aandachtig naar al wat waard was
bekeken te worden : menschen, huizen, lucht en hemel;
en zagen alles door het kleurglas van hunne liefde. Die
liefde, ze sprak uit gansch hun wezen, ze was gansch hunne
wereld. Hand in hand wandelden zij door de straten, zonder de verwo,' blikken of den guitigen glimlach op
te vangen der schaarsche voorbijgangers. En er was in
hun innig aan elkander hangen iets zoo zuiver, zoo kuisch
en nog zoo kinderlijk, dat men er onwillekeurig door
geroerd werd.
De twee dames die op eenige stappen afstand volgden,
keken ook wel bewonderend rond, maar altijd kwamen
hunne blikken weer rusten op het jonge paar, en een glimlach helderde hun gelaat op, terwijl ze eenige woorden
wisselden. Menschen uit het Noorden, te oordeelen naar
het voorkomen, interessant omdat ze buiten het banale type
der gewone toeristen vielen. Op 't aangezicht der jongere,
louter geluk en vreugde; diepe lijnen van zorg en bekommernis op 't reeds verwelkt gezicht der middeljarige dame,
sporen van een zwaar leven bij de oudste, maar beiden
getransfigureerd door 't blij genieten van 't tegenwoordig
oogenblik. Dat alles stond duidelijk te lezen op die vier
open wezens, die wij voor 't eerst zagen en nooit weer
zouden ontmoeten.

*
**
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We waren de lange straat ten einde, voor ons strekte
zich de wonderschoone piazza del Duomo uit; en eens
vergaten wij alles oln niets meer te zien dan dat-klaps
mirakel van schoonheid, waar in eene ruimte afgesloten
door de gekanteelde oude stadsmuren en omzoomd door
het hospitaal langs den eenen kant en het Campo Santo
langs den anderen, duomo, scheeve toren en doophuis uit
een tapijt van kort gras en wilde bloemen opschieten.
Kan eene kleur het winnen van 't wit marmer, eeuwen
lang gekust door de brandende zonnestralen ? 't Schijnt
met vloeiend goud doordrongen. Al het scherpe van 't
harde wit is weggesmolten in eene tint zoo maisch, zoo
warm gulden, dat het eene weelde is voor oogen en hart.
Heerlijk is die kerk met haren eenvoudigen gevel, zoo
rijk versierd toch met vier boven elkander rijzende zuilen
rijen, en hare prachtige bronzen deuren omlijst door
wonder gebeiteld en besneden bruingebrande kolommen.
Hoe vaardig waren die kunstenaars, die dat wonderschoon gebouw optrokken, acht eeuwen geleden, en dat
marmer uitbeitelden met zulke rijke fantasie en fijnen
smaak ! Hoe komt het dat onze artisten onbekwaam schijnen

op datzelfde hoogtepunt te geraken? Toch is er zeker niet
minder technische , kennis, noch vaardigheid van hand;
waarschijnlijk is er nu meer wetenschap en beredeneerde
kunde. Wat hapert er dan ? Is er nu minder kunstzin,
minder toewijding en belanglooze liefde voor de kunst,
meer zelfzuchtig streven en eerzuchtig verlangen, dan in
de zoogezegde barbaarsche middeneeuwen ?
De marmeren spuiers die met lang uitgestrekten hals
't water van 't dak spuwen hebben de kwistige verscheiden
niet, noch den geweldigen humor der Fransche-heidnog
gothieken, maar welke elegantie zit er reeds in hunne stijf
Italië schijnt waarlijk die sierlijkheid menschen en-heid!In
zaken als aangeboren ; 't is of men ze met de lucht inademt,
en het minste voorwerp is er meé begaafd.
Van binnen ook is de kerk schoon, zoo eenvoudig en
ernstig. Slanke zuilen -- erfdeel der heidensche oudheid —
verdeelen ze in vijf schepen en dragen zonder moeite de
vergulde vakken der zoldering; van grijs marmer zijn ze,
doch zonder eentonigheid van tint, de eene lichter, de
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andere donkerder van toon : zelfs staat er eene, roodachtig
van kleur, alleen van hare soort tusschen de anderen.
Waarom niet? 't Stoort of schaadt niets, en geeft eene
warme toets aan de harmonieuze omgeving.
In 't koor, onder de schuinsche zon die door de enge
vensters binnensproeit, straalt een rnajestueuze zwart omlijnde Christus van mozaïek op gouden grond, en staart ons
strak aan.
Nergens gelijk in Italië, geloof ik, tenzij in 't Byzantijnsche Keizerrijk, heeft men de decoratieve rijkheid
gekend van de mozalek; vooral van die schoone, eerste
mozaïek, donker van teekening op donker gouden fond.
De renaissance met hare veelkleurigheid, hare tafereelen
vol leven en gebaar, heeft aan de mozaïek aan deftige,
statige schoonheid doen verliezen wat ze haar meer gaf aan
losheid van lichamen en draperieën.
Als we uit den Duomo traden, ging de deur van het
Campo Santo juist open. Onze vreemdelingen van zoo
even stapten voor ons binnen. We bezagen malkander met
een wederzijdschen glimlach, alsof er een stroom van sympathie tusschen ons vloeide.
Het chiostro is verrukkend met die hooge bogen,
gedragen door de slankste, de meest broze en fijn bewerkte
zuiltjes. Hoe hebben deze zoovele eeuwen kunnen trotseeren?
Maar wij waren gekomen om een fresco terug te zien,
waarvan wij meermaals met elkander gesproken hadden,
daar het ons vroeger bijzonder trof, Ii triomfo delta rnort&
Eene wondere schepping, soms wel lomp van teekening en
onbeholpen van kleur; een mengsel van conventionneele
voorstelling en ongelooflijk trouw realisme. Op den voorgrond, links, drie open zerken: in de eerste ligt een prelaat
reeds gezwollen en lijkkleurig; eene slang kruipt uit het
lijk weg; in de tweede, een vorst; Zijne gouden kroon
alleen duidt zijn rang aan, reeds is zijn gansch lichaam ten
prooi aan ontbinding; in de derde, een grinnikend geraamte. Drie ridders naderen, en spalken wijde oogen
open, vol afgrijzen en afschuw; een der paarden blijft van
schrik schrap staan, terwijl zijn meester met sprekend
gebaar zich den neus toestopt Rechts, den rug naar dezen
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gekeerd, strekken eenige gelompte krukkemannen verlangend handen en armen uit naar den Dood die boven hen
zijne zeis zwaait. Maar de Dood geeft op hen geene acht.
Hij vliegt in vlugge vaart naar een groep jonge edellieden
en liefelijke jonkvrouwen, die den tijd zachtjes laten glijden
onder aangenaam muziek en hoffelijke gesprekken. Ze zijn
vrbolijk en jong, denken aan niets anders dan aan't leven te
genieten, en zien den Dood niet, die ons altijd nabij is. Toch
is hij daar, dreigend, bereid om onverwacht een einde te
brengen aan spel en zang, onverschillig voor jeugd en geluk.
Ondanks mij zelve keek ik om, naar het jonge paar
achter ons. Met nieuwsgierige oogen ,staarden ze het fresco
aan; maar ze waren te jong nog om de bittere les er uit te
halen, en gingen reeds verder, de gaanderij uit, in 't hofje
zoo groen en frisch met zijn matsch gras gansch gespikkeld
met madeliefjes en wilde cyclamens. Eenige rozelaars,
bedekt met witte of rozeroode bloemen schoten vrij en onbesnoeid in de hoeken. 't Meisje trok er den jongeling
naartoe: dat beeld van jeugd en schoonheid sprak haar
meer toe dan de somberè schildering daar ginds. Met
wellust ademde zij den rozengeur op, en ging dan neerzitten op een trap nevens een bloeienden rozelaar, terwijl
haar gezel eindelijk hare hand losliet om zijn kodak in orde
te brengen en van haar een kiekje te nemen. Klaarblijkelijk
wat hem het meest interesseerde in het oude, droeve en toch
zoo vredevolle Campo-Santo was niet zoozeer zijne kunst
te bewonderen, als wel ze met haar te bewonderen,-schaten
van hare vreugd te genieten en haar beeld te bewaren ver bonden aan die schoonheid.
Hoe jammer dat weer en wind zoo ruw omgegaan zijn
met de meeste muurschilderingen van het Campo-Santo !
Nauwelijks blijven eenige van Benozzo Gozzoli's bijbelsche
meesterstukken ongeschonden. Al het overige is door
vochtigheid als door een lepra opgevreten. In de gangen,
eenige schoon bewerkte grafsteenen, diep afgesleten door de
voeten der duizenden die er sedert eeuwen over heen
stapten. Pisa verleende de eer begraven te worden in het
Campo-Santo aan hare roemrijkste zonen, die daar rusten
in de aarde, uit Jerusalem door de kruisvaarders meégebracht.
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Tegen een der muren hangen de oude ketenen die
eertijds de haven van Pisa sloten. Sprekende herinnering
aan hare verleden macht, aan hare glorieuze worsteling
tegen Florence en Genua, aan haar droevig wegzinken in
duisternis en vergetelheid.

Uren lang dwaalden we dezen namiddag door de een.
straten, langs den stilvloeienden Arno. Onbewust-zame
rees voor onzen geest het beeld van twee wezens, eng
verbonden in ons aandenken aan deze dichterlijke omgeving. Het eerste was dat van een aanminnig jong meisje,
een uitverkoren ziel, Rosa Ferrucci, eenige dochter van
den beroemden professor aan de hoogeschool alhier in de
eerste helft van verleden eeuw; met alle gaven van geest
en hart voorzien, geleerd, schoon, aanbeden door hare
ouders, door haren verloofde, door de armen van hare
geboortestad. Gen zuiverder maagd, geen verhevener
gemoed, geen heiliger ziel, dan deze. Eilaas ze was te
volmaakt voor een aardsche leven, en God begeerde deze
kuische bruid voor _zich alleen. Nauwelijks twee-en- twintig
jaar oud, riep hij haar tot zich, in volle geluk, in de blijde
afwachting van haar aanstaande huwelijk. Zij beminde het
leven en al de duurbare wezens die haar omringden, maar
nog meer beminde zij haren Schepper. Zoodra de ziekte
haar aantastte, wist zij dat er voor haar geene hoop meer
was, en met bewonderenswaardige liefde boog zij het
hoofd voor Gods wil en maakte het sacrificie dat hij haar
vroeg, heilig in haren dood als in haar leven. Zij liet niets
na dan de zoetste herinneringen en eenige brieven, de
dichterlijkste en tevens de meest verheven en kracht
ooit misschien uit de pen van een jong meisje-igsted
vloeiden.
Het tweede beeld dat zich ons opdrong was dat
van Frédéric Ozanam, den fijnen zanger der « Poëtes
franciscains », den geleerden schrijver van menig diep
geschiedkundig- en letterkundig werk, den grooten christen,
die de Conferentie van St Vincentius a Paulo stichtte.
Ook hij vertoefde lange wintermaanden in deze kalme stad
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waar hij de herstelling van zijne wankelende gezondheid
was komen zoeken, vertrouwend op Italië's zachte winters
en warme zon. Maar indien hij hier diepe kunstenaarsvreugden genoot, die hij heerlijk beschreef in zijne
brieven aan menigen vriend, toch vond hij er geen ernstigen
baat voor zijn lijden.
Kort werd de tijd hem gemeten dien hij na zijn terug..
keer naar 't vaderland, - nog mocht toewijden aan zijn
geliefd werk, innig gesteund door eene lièfderijke vrouw,
en door de zorgelooze blijheid van een kindje.
Rosa Ferrucci, Frédéric Ozanam : ze stierven rond
denzelfden tijd; en er is eene vreemde overeenkomst tusschen die twee hooge zielen, de jonge maagd en de groote
geleerde, zoo verheven boven de wereldsche nietigheden,
zoo rijk aan bezielende liefde.

De mooie Spina bezochten wij nog eens; dat allerliefst
gothish kapelleken, een echt relikwiekastje van marmer,
wit en zwart, zoo klein, zoo fijn, zoo broos, veel meer het

werk van een goudsmid dan van een bouwmeester. Van
daar langs kronkelwegen naar S. Paolo, in denzelfden trant
gebouwd als de wonderschoone Duomo, ma tr meer dan
eene eeuw later, toen Pisa's heerschappij reeds aan 't wankelen ging. Hoe klein, en ouderwetsch en 'vervallen ziet
deze kerk er uit! De vormen en lijnen zoo grootsch en edel
in den stralenden Duomo vindt men hier terug op kleinere
schaal : enger, eenvoudiger, armer. Zoowel de gevel, mooi
toch met zijne zuilenreeksen, als het binnenste, smal,
somber, killig, niettegenstaande de twee rijen sierlijke
kolommen die de lage, platte zoldering torsen. Toch heeft
die oude bidplaats iets aantrekkelijks, ondanks of misschien juist om haar vermolmd en verlaten uitzicht. Die
bouwvallige, scheeve gevel, is schoon. - door zijne wonder.
bare kleur, niet wit meer, niet bruin nog, ook niet geel,
een mengsel van dit alles. De zon is hier, gelijk altijd,
de grootste kunstenaar geweest; haar eeuwenlangen zoen
heeft het koude marmer herschapen tot een levend, sprekend iets.
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Op de plaats, onder de breede kruinen der platanen
sliepen eenige mannen en speelde eene bende kinderen.
Niemand hield toezicht over de kleintjes. Waarom ook ? Ze
waren hier even veilig als thuis; geen autos, geen rijtuigen
kwamen de rust storen; ze mochten vrij stoeien en hun
hart ophalen aan 't spel. Zoodra we te voorschijn kwamen
uit de kerk, stormden ze allen op ons af om eene iccola
moneta af te bedelen. Er lag niets kruiperig in hunne vraag.
wijze. Lachend staarden zij ons aan met hunne guitige
zwarte kijkers. Zou hunne bede eenige kans hebben ver
te worden? Des te beter. Kregen ze niets ? Ook goed.-hord
Ze dachten aan geene soldi eene minuut geleden en zouden
ze nu nog wel kunnen missen. We zouden er niet minder
goede vrienden om blijven.
Daar we geen haast toonden en ons langzaam verwijderden, liepen de meesten reeds naar hun spel terug.
Slechts een of twee ragazzi bleven ons getrouw en deden
hun best om zich gedienstig te maken, trokken onze aandacht op details van 't gebouw, die ons misschien ontsnapt
waren, duidden ons andere zoogezegde merkwaardigheden
aan. Op onze vragen antwoordden ze met vluggen geest en
radde tong. Eindelijk trok mijne gezellin den gewenschten
soldo uit haren zak; in een oogwenk vlogen ze weg met
een blij « Grazia, Signora! » Maar de anderen hadden ons
niet uit het oog verloren, en eene seconde later werden we
weer door den heelen troep omringd. « Un piccolo soldo,
Signora! » riepen ze allen in koor. « Un piccolo soldo per
la bambina ! » riep een kleuterken dat een nog kleiner
zusje droeg en voor ons kwam staan, alsof zijne bede op die
manier voorgedragen, onweerstaanbaar moest zijn. En in
der waarheid, hij had gelijk ! 't Broerken was zoo guitig in
zijne lompen, 't zusje zoo engelachtig mooi met hare onnoozele oogen en donkere krulletjes, dat wij onmiddellijk de
hand weer in den zak staken en er genoeg soldi uit te voor
haalden om de bende tevreden te stellen. « Basta-schijn
adesso ! n zegden wij. Onnoodig! ze waren reeds ver, en
stelden in ons geen belang meer; alleen de ragazzo met zijn
zusje staarde ons nog knikkend na.
-

-
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De namiddag was ver gevorderd. In den klaren hemel
slierden ragfijne wolkjes, kalm naar 't westen afdrijvend.
De Arno lag effen en spiegelend, met een gulden gloed als
van gegoten goud ._ Een heerlijk einde van een heerlijken
dag.
Wat moest de piazza del Duomo nu schoon zijn!
En beiden, door een zelfde verlangen gedreven,
richtten wij onze stappen derwaarts. De doopkapel was
nog open, en wij traden binnen om ' nogmaals den prachtigen preekstoel van Nicolas Pisano te bewonderen.
Eenige vreemden waren er verzameld rond den koster
die de merkwaardige echo antwoorden liet, nu eens schetterend, dan weer gedempt.
Langs den anderen kant een groep Italiaansche vrouwen en meisjes, op hun Zondags uitgedost en bloothoofds.
De vrouwen hadden lichtgekleurde blousen op zwarte
rokken, de meisjes droegen witte kl eederen, een breed wit
lint in 't glimmend 'zwart haar en witte, hooggehakte
schoenen. Wonder hoe weinig die galakleederen haar
stonden, en hoezeer ze haar die air van gemakkelijke ele-

gantie ontnamen, die anders den armsten bedelaar in Italië
eigen is.
Eene vrouw droeg een pasgeboren kindje, waarmeê ze

op en neer wandelde, terwijl ze van tijd tot tijd den koster
naar den (( prete )) vroeg. Ze waren daar alle om den doop
van het wichtje, en wachtten reeds geruimen tijd; zoolang
zelfs dat het kleintje het overdreven scheen te vinden en
uit alle macht begon te huilen. Te vergeefs wandelde men
er sussend meê op en neer. Noch wiegende beweging, noch
lief koozingen toonden machtig genoeg om het zijne grieven
te doen vergeten. 't Was crimineel daar te moeten den tijd
verspillen dien men zoo lekkertjes_ in zijn wiegje zou kunnen
slijten, of aan moeders warme borst, waar 't zoo zoet is te
soezen, vrij van al dien drukkenden, schoonen tooi ! Hoe
klein ook, 't bracht zijn gevoelens zonneklaar aan eenieders
verstand! Luidruchtig tevens, en de sonore ruimte was als
vervuld met wild gebrul.
De vreemdèlingen keken onthutst naar den kleinen
lawaaimaker, de meisjes lachten, de koster schertste. Ein
wichtje zijn schreeuw uit, en kwam zijn-delikhat
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blauwrood gezichtje tot zijne normale kleur terug. De
koster mocht gerust met den echo voortspreken.
Enkel na al dat geharrewar kwam de priester aangezet :
een klein, klein manneken, niet grooter dan een tienjarige
knaap, met vinnige gebaren, scherpe zwarte oogjes en een
drollig, levensblij gelaat. Hij liep naar de sacristij, en eene
seconde later, was hij terug, in zijn wit koorhemd, gevolgd
door een tweeden koster, die het noodige droeg, liep
gezwind naar de doopvont, met een sprekend gebaar dat
het gansche gezelschap meesleepte, en begon zonder meer
de gebeden te lezen. Alsof hij uit den grond schielijk
oprees, kwam de peter te voorschijn; een werkman op
z'n paaschbest, glimmend geschoren voor de plechtigheid.
In galoptempo vorderde de ceremonie. Reeds smaakte
't kindje 't bitter zout op zijn tongsken dat nog niets kende
dan de zoete moedermelk. 't Scheen niet gelaten aangelegd,
want nu trok het eerst voor goed zijn keeltje open en stiet
zulk oorverdoovend gehuil uit, dat we voor stuipen begonnen te vreezen.
Maar alles was gedaan, 't kindje van de erfzonde
gewasschen, en de priester koutte gekscherend met peter
en meter, terwijl de baker haar verongelijkten zuigeling
onder den blooten hemel ging sussen. Weer heerschte de
heilzame stilte.
Buiten daalde de zon snel. Hare gouden stralen raakten nog schuins den westerlijken kant der plaats; reeds zeeg
de oosterlijke zijde in stille deemstering. Kerk, scheeve
toren en doophuis waren als overgoten met vloeibaar goud,
dat millioenen sprankels trok uit alle ruiten, uit alle hoekigheid van steen of metaal, uit alle ribben van dak of versiersel.
't Was een opborrelen van laaiend vuur, een blind worden
van vlammend geschitter. Aan de westerkim, achter bloed
wolkjes, die nog eenige opensproeiende stralen door-rode
lieten, dook de zon langzamerhand weg, als eene gloeiende
schijf, en verdween eindelijk in eene glorie van purper
en oranje en geel, allengskens wegsmeltend in een zacht
parelmoeren kleur, geschakeerd met broos citroen-geel en
turkoozen groen-blauw, terwijl aan de oosterkim het safierblauw dieper werd.
Eene onuitsprekelijke vrede omhulde de eenig schoone
z6
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plaats. Langs de harmonieuze gebouwen stegen de scha
toenemend half- duister stierf alle geluid-duwenopiht
weg. Alleen het angelus klokje klepte helder in den campanile ; andere klokjes antwoordden, en gedurende eenige
seconden heerschte er over de stad als een gebed van
heilige stemmen.
III
SIENA
Langs den spoorweg, zoover 't oog reikt, weelderige
wijngaarden. Van boom tot boom slingeren zich, in kransen
en festoenen, de sierlijke wingerdranken. 't Is het land van
den wijn, den edelen drank. Stilaan wordt de streek heu
maar de lijnen blijven zacht, de golvingen-velachtig;
malsch. Hier en daar op de toppen, zongeroosterde dorpjes,
oude gekanteelde torens, rijzige campaniles. Op de dellingen en in het dal, groote hoeven met hooge cypressen
omgord.
In lange reeksen of in dichte groepen, overal vindt
men ze hier terug, die slanke, smalle, ruige boomgewassen
die zoo hard op den lichten hemel teekenen. Ze hebben iets
statig en nobel, en geven een vreemde noot aan het anders
zoo blijde landschap. Juist als de geschiedenis zelf van dat
volk, die scheen te moeten voortglijden in dolce far niente,
in lachende wellust en zwelgend kunstgenot onder een
uitverkoren hemel, maar die zwaar aangeteekend staat
door de somberste vijandschappen, de gruwelijkste oor
-logen.
Woester wordt allengskens het landschap, en steiler
de heuvelen. Geen wijngaarden, zelfs geen olijf boomen
meer. Struikgewassen, lage heesters. Vele bloemen toch,
van die sterke wilde soorten, die in fiere onafhankelijkheid
hunne schoonheid ontvouwen, enkel gekend van vogels en
insecten. Roode en gele distels, honig zwanger, fluweel
harde glanzend -groene, stekelige blade--zachtusend
en. Hier en daar eene purperroode, hooggetinte bloem,
of gevleugelde bremmen, op vliegende vlinders gelijkend.
Op een zandigen kant, gansch alleen, heerlijk decoratief
op het barre zand, eene prachtige, donkerblauwe distel
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met diep uitgesneden grijze bladeren en fijnen stengel-. En
eindelijk schieten er boomen, groote boomen van weerskanten op, forsche, breedgekruinde eiken, vol stoere macht.
Ze waren reeds ver uit het oog, en de grond nam die
bijzondere roode kleur aan, gekend onder den naam van
terre de Sienne. We kwamen aan.

Een beeld beheerscht Siena, het beeld van Catharina,
de groote heilige, de sterke vrouw. Door die smalle, steile
straten, waar hare herinnering nog zoo machtig voortleeft,
heeft zij gezworven; in het huisje nog zoo vol van haar,
daar beneden, heeft zij geleefd, daar ontlook de heerlijke
droom, zoo lang gekoesterd met bange angst en vurig
gebed, den stoel van St. Pieter teruggevoerd te zien naar
de Eeuwige Stad. Van hier vertrok ze, zwakke, ziekelijke
vrouw, zonder anderen steun dan hare wilskracht en haar
geloof, naar Avignon, om haar droom tot werkelijkheid te
brengen, en op die wijze een einde te zien komen aan de
burgeroorlogen, aan de schandelijke plundertochten die
Rome en gansch Italië sedert anderhalve eeuw bedroefden.
En zij slaagde. Zij de nederige verversdochter slaagde waar
de machtigen der aarde schipbreuk geleden hadden. Haar

woord was machtig genoeg om des pauzen onwil tegen het
oproerige Rome te doen zwichten, - om zijne liefde voor de
ondankbare, maar zoo hard gestrafte stad, weer te doen
ontvlammen, om zijne oogen te openen voor de echte
belangen der Kerk en hem te ontrukken aan Frankrijks ver derfelijken invloed. Daarna mocht zij gerust zeggen: « Nunc
dimittis, Domfine » .
Wondere kracht van geloof en heiligheid, levend bewijs van hetgeen een sterke wil vermag. Is die daad niet
het grootste mirakel van die buitengewone vrouw ? Is haar
gansche leven overigens niet boven 't gewoon menschelijk
peil verheven? Bijna ongeletterd, volgens de overlevering,
was zij toch in briefwisseling met al wat Italië aan hooge
geestelijkheid, aan merkwaardige mannen telde; allen
kwamen bij haar te raad. Ziek, uitgeput door verstervingen,
gekruisigd door gedurige, onuitstaanbare pijnen, was hare
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vurige ziel de krachtige hefboom, die het zwakke lichaam
ophield en voortduwde. Ze was de sterke vrouw van 't
Evangelie, maar die sterkte van karakter nam niets af van
de teederheid haars harten. Ik wil er gee ander bewijs
van als hare handelwijze tegenover een ter dood veroordeelde moordenaar.
Hij wachtte zijn lot af in den kerker : een grimmige,
ruwe, bloedige man, gesloten, alhoewel nog jong, tot alle
gevoel van liefde 't zij tot God, of tot eenig schepsel. Haat,
afgunst, wraak, was al wat hij ooit kende. Catharina ging
tot hem; noch moedwil, noch barschheid, noch grove
woorden konden haar afwijzen. En, zooals zij 's pausen
hart getroffen had, raakte zij ook het rampzalig hart van
den zondaar. Zij vermurwde de gesloten ziel, waarin einde
een ,straal van boven kon binnen dringen. Zij verzoende-lijk
den ongelukkige met zijn Verlosser en met den dood waar
hij voor zijne misdaden zou boeten. De dag der-me
executie brak aan; tot het laatste oogenblik bleef Catharina
den armen kerel getrouw ter zijde, beurde hem op, sprak
hem aan. De scherprechter deed zijn plicht ; zij ontving in
haren schoot het bloedend hoofd en hare kuische lippen
drukten den zoen des vredes op 't bleek voorhoofd van den
armen verzoenden zondaar.
Siena is hare heilige getrouw gebleven. Met angstvallige bezorgdheid bewaart zij Catharina's hoofd in de
S. Domenico's kerk, zorgvuldig in het tabernakel wegge
Enkel op zekere groote feesten wordt de relikwie in-sloten.
groote staatsie naar de hoofdkerk gebracht.
Ons bezoek in de schoone stad trof juist met eene dier
gelegenheden. In den Duomo was Ste Catharina's hoofd uit
hoofdaltaar ; een wonder klein hoofd als van-gestldoph
eerie mummie, met een uitgemergeld, uitgedroogd geel
wezen, en een ingevallen' bijna tandloozen mond, geborgen
in een kastje van kristal en goud, met bloemen omkransd,
met brandende waskaarsen omringd. De gansche kerk was
getooid, volgens Italiaansche manier, met lange draperieën
van scharlaken en goud; de schelle kleuren toonden wel
wat schril in het deftig somber gebouw, maar brachten
toch iets feestelijk en rijk mee.
Op de plaats, buiten, wachtte het volk, dicht opeen-
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geschaard, de blikken gericht naar de deur waardoor de
processie moest uitkomen, die de kostbare relikwie naar
hare gewone rustplaats zou terugbrengen. Bonte vlaggen
en wimpels wapperden op de prachtige plaats, en in de
straat die naar S. Domenico leidt versierden rood fiuweelen
draperieën en keurige bloemenkransen alle gevels. De poort
van 't hospitaal tegenover de kerk stond wagenwijd open
en de assistenten in hun werkbuis kwamen insgelijks buiten
kijken. Met een soortje ironie wezen ze naar de kerk,
naar de wachtende menigte; - wetenschap en bijgeloof,
natuurlijk...
Zouden we nog lang moeten wachten? Eenige minuten,
volgens wij hoorden zeggen maar de Italianen zijn geene
stipte nalevers van 't aangekondigd uur... Dus, maar geduld.
Tegen alle verwachting echter gingen de deuren der
kerk weldra open, terwijl een zucht van verlangen uit het
volk steeg. De processie verscheen; reeds ontplooide ze
hare eerste rangen op den breeden trap. Langzaam daalde
ze naar de plaats. Een curieus tafereel, vol verwarring en
wanorde, maar tevens vol spel en kleur. Een bonte vloed
priesters in witte koorhemden of rijk geborduurde kasuifels,
van bruine, zwarte of witte paters, van koorknapen in 't
purper of in 't rood, van rniddeneeuwsch uitgedoste kosters
en andere utiliteiten, van mooie kleine pages in donker
fluweel en witijden kousen, den zilver omboorden steek op

den krullekop; 't kruis voorop, en achteraan, tusschen een
aantal kleurwemelende vaandels en brandende flambouwen,
het kostbaar hoofd uitgesteld op eene rijk gedrapeerde
draagbaar. Biddend knielden de aanwezigen neer; zelfs de
assistenten namen hunne pet af en staakten hun gepraat,
terwijl de sarcastische glimlach hunne lippen verliet.
Reeds trok de processie door de smalle straat nevens
't aartsbisschoppelijk paleis; de toeschouwers liepen uiteen
in drukke verwarring en kalrnte kwam weer de plaats
beheerschen, waar de Duomo in majestueuze eenzaamheid

zich verheft.
*
**
De Duomo! wat een pracht van een gebouw! Welke
rijke schakeering van kleuren ! Welke verscheidenheid van
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ornementen ! Welk een overvloed van details! Bijna een
overmaat. Alles schittert, ja, schreeuwt in de zware zonnestralen. De afwisselende lagen van wit, zwart en rood
marmer, de menigvuldige wit marmeren standbeelden in de
nissen van den gevel, de heerlijk uitgebeitelde lijsten van
friezen en rosetten. De fijn gebeeldhouwde torentjes, de
hooggekleurde mozaïeken boven de deuren, ze schetteren
alle onder den blakenden hemel als eene fanfare. Bij ons,
onder onze grijze hemelen, zou het vloeken en valsch
klinken. Hier, integendeel, wordt die schelheid van kleur
door licht en lucht geharmonieerd. Iedere toon komt tot
zijn volle recht. Alles mag men durven in dat land; alle
stoutheid van ongeschakeerde tonen ; de zon is daar om
alles weer goed te maken.
En welke omgeving! Van den eenen kant het bisschop
paleis met zijn roodachtigen gevel en zijne smalle,-pelijk
kleingeruite, ogivale vensters. In een hoek tusschen kerk
en paleis, staat een ouderwetsche marmeren put, gansch
uitgesleten en verweerd. Het hospitaal, S. Maria della
Scala, een groot witachtig gebouw uit de xIIIe eeuw, een
streng, neemt den kant tegenover de hoofd-voudigen
kerk in beslag; een breede marmeren bank loopt-ingader
er langsheen, de gansche lengte door. Rechts van den
Duomo, een groot geel paleis verbonden door meer onbeduidende huizen aan de nog rechtstaande muren van het
vroeger ontworpen langschip van de kerk, dat nooit vol
werd, en waarvan de overblijfsels de plaats afsluiten-troken
op de meest schilderachtige wijze.
In de ambitieuze plannen van de burgers der midden
moest hunne kerk de ruimste, de schoonste en-euwn,
rijkste kerk der wereld worden. Maar oorlog en wisselval
dwarsboomden het grootsche ontwerp, eindelijk-lighedn
opgegeven na de groote pest der xive eeuw die de stad op
schrikkelijke wijze ontvolkte. De huidige Duomo hoe groot
en ontzagwekkend hij ook zij is enkel het dwarsschip van
het vroegere plan! Van dit plan werden alleen een deel der
buitenmuren van 't langschip opgericht. Ze staan er nog in
denzelfden staat van onvoltooidheid, de roode baksteenen
gedeeltelijk met marmer bekleed, voorzien van hooge
ogivale venstersopeningen, en breede poorten die doorgang
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geven naar steile straatjes en steilere trapstraten. Die overblijfsels van een nooit volvoerd gebouw geven iets bijzonder
pittoresk en «nooit gezien »» aan de gansche plaats. 't Zijn
geen puinen gelijk elders, maar enkel iets dat nooit geweest
is, een magistraal werk geknakt in zijn knop, het testament
van een volk schielijk verlamd in vollen voorspoed, in
triomfantelijke levenshoop.
Weinige steden dragen zooveel bloed in hunne
herinnering als Siena, geloof ik ; oorlogen van burgers
tegen patriciërs, van Welfen tegen Gibelijnen, strijd van
medeburgers onderling, strijd tegen de naburige republieken ; Siena kende bijna geene rustige middeleeuwsche
dagen. En 't is of er nog iets van de vroegere schrik beelden over haar zweeft, want in haar aanblik blijft er iets
somber; iets heldhaftig ook, in hare smalle kronkelstraten,
in hare strenge, hooge, roode of grauwe paleizen enkel
verlicht door enge, spitse vensters, echte burchten, achter
stroef, in sobere pracht. Weinige bloemen zelfs-dochtigen
in het stadje, als een adelaarsnest op een bergtop gezeten;
nauwelijks komt hier en daar een rozentak boven een
hoogen muur, een blijden toon geven aan de gansche
omgeving.
Doch die nare herinneringen behoorden tot het ver=
leden; het tegenwoordige was milder.
In het warme licht lachte de schitterende Duomo;
wandelaars kuierden over de plaats; boerinnen met hunne
groote soepel - strooien hoeden kwamen voorbij, gebukt
onder den last van eieren en kaas; houthakkers voerden
langzaam hunne hoog beladen karren, statig voortgetrokken
door lichtgrijze, breedgehoornde buffels. De zon begon fel
te steken, en we verlieten de plaats, blij wat koelte te
vinden in het frissche halfduister der kerk.
Niet dadelijk wendden zich onze oogen, verblind
door den schellen dag daarbuiten, aan deze betrekkelijke
duisternis. Langzamerhand toch ontvouwden zich de eene
na de andere, duizend bijzonderheden. Waarlijk wat rijkheid en verscheidenheid betreft moet het binnenste niet
onderdoen voor het buitenste. Hier ook alterneert het wit
met het zwart marmer, alleen in smallere lagen, zoodat het
zwart schijnt de overhand te hebben ; en dat geeft iets
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somber en tevens plechtig aan 't geheel. Slanke pilaren
verdeelen den romp in drie. Van weerskanten van 't langchip, eene dichte rij koppen van terra-cotta, beelden van
pausen; tegen de pilaren zelve, grootere busten van
apostels en heiligen. Overal, de gansche kerk door, fresco's,
schilderijen, beitelwerk, prachtig gekleurde glasramen.
't Geheel is somptueus en overrijk, tot op de grens van
overdaad, gelijk de gevel.
Door een bijzonder gelukkig toeval was het houten
plankier dat den prachtigen vloer gewoonlijk beschermt,
opgeruimd. Zoo mochten wij naar hartelust de heerlijke
graffiti bewonderen, die het pavement uitmaken. Nog een
der kunstschatten Italië eigen, die wonderbare kerkvloeren
van schitterend mozaïek of keurige graffiti. Deze zijn echte
tafeieelen uit marmer bijeengebracht en oorspronkelijk
samengesteld door middel van den marmer afval van
andere werken.
De oudste, hier, bestaan uit eenvoudige onderwerpen,
in zwarten trek op wit marmer, en voorstellend de sybillen,
de vier tijden van 't leven, de symbolen van Siena, van
Rome en Pisa en menig ander. Later werden de onder
meer, uitgebreid en ingewikkeld, meer-werpnalgsk
afgewisseld ook van kleur, maar bleven ze toch sober en
streng. Die graffiti zijn een waar genot voor de oogen, en
dragen niet weinig bij om den indruk van weelde en kunst
zich den bezoeker van den Duomo opdringt,-gevoldi
nog te verhoogen. Een bronzen praalgraf door Donatello
en de rijk bewerkte kansel, een repliek van den preekstoel
van Pisa, en werk van denzelfden Pisano, brengen er het
hunne ook wel bij.
Er is zoo bijzonder veel te zien in dien wonderen
Duomo, dat de uren als minuten voorbijvlogen, en nog
bleef ons _de boekerij, met de edele Pinturricchio's. Voor
tellen deze fresco's onder de schoonste van Italië en-zekr
van de gansche wereld. Daar zijn ze sedert vier eeuwen,
altijd even frisch, even jong, even nobel. Pinturrichio heeft
er in tien tafereelen de bijzonderste 'feiten voorgesteld uit
het leven van i peas Sylvius Piccolomini, paus geworden
onder den naam van Pius II, roemrijk als dichter reeds
vooraleer hij de tiara aanvaardde. Siena was de bakermat
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van dien doorluchtigen stam der Piccolomini die zooveel
groote mannen aan de wereld gaf. Schoon van lijn en kleur,
elegant van vormen, boeiend van compositie, sierlijk van
groepeering, dichterlijk van uitdrukking zijn de gewrochten
van den grooten schilder. Eene voorliefde koester ik voor
de verloving van Keizer Frederick III met Eleonore van
Portugal vóór Aneas Sylvius.
Maar mijne vriendin trok weldra mijne aandacht. op
allerliefste
marmeren groepje in 't midden der zaal.
het
Een antieke groep, de drie Gratiën, in kuische naaktheid,
elkander omstrengelend in half dansende houding; zoet
geluk straalt uit de jonge, nog schuchtere godinnen, vol
levenslust en blijde verwachting. De groep heeft geleden;
de fijn tengere lichamen zijn gekneusd en gewond, maar
wat maakt het? Ze hebben die warme tint van 't wit
marmer dat wind en regen en zon vooral zon -- getrotseerd heeft. Ze hebben die uiterste bevalligheid der antieke
beelden, zoo sierlijk van lijnen en eenvoudig van gebaar,
en dat is genoeg!
Hoe komt dat beeld in eene kerk te staan? 't Heeft
volstrekt niets van een heiligenbeeld ! 't Is puur heidensch.
En toch geeft het geen aanstoot, daarvoor is het te zuiver
mooi! Alleen bewijst het eens te meer de catholiciteit der
Kerk, die alles wat schoon en zuiver van ingeving is, tot
het hare maakt en herkent.
Langs de muren, eene menigte gekleurde antiphonaire8 uit middeleeuwen en renaissance. 't Zijn groote,
zware perkamenten'boekdeelen ;_ elk blad bedekt met zwaar
vierkante noten en omlijst met gekleurde onderwerpen of
ornementen, mirakels van fijne teekening en fraaie penseel
meesterstukken van minutieus, haarfijn afwerken, in-trek,
harde kleuren : vif-blauw, carmozijn-rood, hel-groen, schitterend goud. En toch vloeken die vlakke tinten niet naast
malkaar, integendeel; zoo smaakvol zijn ze gebruikt en
nevens malkander geschikt, dat het resultaat alle verwachting te boven gaat.

Het Museum delle belle Arti 1 Voorzeker is het een
der belangrijkste in een land dat er zooveel schoone en
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belangrijke telt. Niet groot, niet uitgestrekt, telt het slechts
enkele zalen en een beperkt getal schilderijen; maar
tusschen deze zijn er bijna geene zondei waarde. De meeste
hooren toe aan de School van Siena. Men vindt er groote
byzantijnsche Christusbeelden op een houten kruis geschil
derd, en hieratische madonna's en heiligen van Lippo
Memmi, Sano die Pietro, Pietro da Giovanni, en vooral
Duccio di Buoninsegna, de groote Duccio. Een merk
hij wel stijf en conventionneel, maar-wardigts1no
dat is bij hem enkel 't uiterlijke; reeds zijn zijne gewrochten vol leven en adem. Met voorliefde schilderde hij immer
opnieuw de Moeder-Maagd met het Kindeken Jezus en een
of twee heiligen van iederen kant. De Maagd heeft altijd
hetzelfde lang wezen met lange oogen een weinig gebrideerd, een lange arendsneus, neervallende wangen; het
hoofd is een weinig gebogen, de blik strak gericht op het
Kindje, ook altij& hetzelfde dik blond knaapje, een weinig
plomp en lomp, met korte krullekens en strakke blauwe
oogen. Moeder en Kind zijn even stijf en verstijfd. Maar
de heiligen rondom hen hebben, wonder genoeg, cone zeer
besliste gelaatsuitdrukking, eene eigen personaliteit, eene
heerlijke uitdrukking op het mystiek aanschijn; ze leven en
ze voelen.
Ook de beide Pietro's munten uit als schilders van
heilige figuren; vooral Pietro da Giovanni heeft ons een
type van St. Bernardinus gelaten, treffend schoon met zijn
wit dun haar, zijn tandeloozen grijzaardsmond, zijne zuivere blauwe kinderoogen, die het uitgemergeld gelaat als
met een hemelschen glans verlichten.
Langzamerhand bij de volgende schilders worden de
houdingen losser, de gebaren levendiger, de draperieën
soepelder. Verwonderd bleven we staan voor een drieluik,
werk van een onbekende : de Maagd is nog gansch in den
trant van Duccio, stijf en onschoon; integendeel, de enge
luiken zijn reeds bevallig en los als die van Fra-lenopd
Angelico.
Twee andere schilderijen hielden ons langer op; niet
dat ze de beste zijn, maar om hun boeienden eenvoud, om
het naïef, oprecht geloof dat er uit spreekt. Het eerste is
eene Aanbidding der Herders van Pietro da Domenico. De
-
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kleine Jezus ligt op den grond. Onze Lieve Vrouw met
een witten mantel op een geel kleed, knielt voor hem neer.
Een brave, gemoedelijke St. Jozef zit -op een schabel en
kijkt naar het kind met vaderlijken, droeven blik. Twee
herders knielen in aanbidding en een derde komt aan, een
lam dragend op zijne schouders. Op het achterplan, in de
verte, op een fond van rotsen, een weg waarlangs reizigers
heen trekken.
Het andere is eene Visitatie van Giacomo di Pacchiaretti. In 't midden van 't paneel, eene -gansch jeugdige
maagd in 't wit, de oogen neergeslagen, hare handen
gesloten in die van Ste. Anna, die een bruin kleed draagt.
Achter deze glimlacht de oude St. Zacharias met ontroering. Twee jonge meisjes vergezellen de Maagd; maar
hunne silhouette is nauwelijks aangegeven en het vaalrood
van hunnen dos verdwijnt in de lijst. Twee luiken voltooien
het werk. Op de eene, een St. Joris in 't bruin, op 't ander
een St. Franciscus in 't grijs. 't Geheel is uitgevoerd in
eene grijs-bruine tonaliteit, wonder zacht en harmonieus
gesmolten. Alleen het malsch wit kleed der Maagd en de
roode toets achter haar helderen het als lichtpunten op.
Ook Giovanantonio Bazzi, meer bekend onder zijn
bijnaam, de Sodoma, is hier goed vertegenwoordigd, door
een gegeeselden Christus, prachtig van techniek en kunst;
maar die Christus is een man, niet een God; een man van
smarten, maar van aardsche smarten, een weinig ziekelijk
gevoeld ; er is te veel morbidezza in dien Christus, te veel
menschelijk gepassionneerde ontroering om eene vlaamsche
ziel te behagen; een sensueele Christus, gelijk het zoo dikwij is gaat voor den Sodoma, een grooten kunstenaar, maar
soms wel wat te «schwärmerisch », zelfs volgens mij waar
het zijn meesterstuk geldt, de u Extase van Ste Catharina »,
in de S. Domenico Kerk. Eenvoudiger is zijn Christus in
den Olijvengaard, die alhoewel erg beschadigd toch treffend
is van diepe, goddelijke uitdrukking.

Sedert verscheidene dagen vertoefden wij te Siena en
we konden niet weg. Gelijk te Pisa, bleef ons hart hangen
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aan eiken steen. We kenden alles, en toch waren we niet
moe herhaaldelijk alles op nieuw te gaan bezoeken. De
smalle straten, recht of kronkelig, oefende eene echte betoovering op ons uit. Het pittoresk van de strenge, gothieke
paleizen hoog en onverbiddelijk uitschietend boven hunne
engheid en steilte was voor ons nooit uitgeput. Steil zijn ze
bijna alle, vele zelfs zijn louter trappen, andere onmogelijk
of uiterst moeilijk voor rijtuigen. Wat moet het zijn in den
winter met sneeuw en ijs? Soms bleven we kijken om eene
kar naar de hoogte te zien vorderen, traag regelmatig
voortgetrokken door een gespan van twee, vier of zes buffels,
kalm en grootsch, bewust van stille kracht en fiere eigenwaarde. En onwillekeurig rezen tooneelen uit den bijbel en
uit Homeros in onze verbeelding op.
Zoo menig hoekje, zoo menig gebouw was ons dier
geworden! Ste Catharina's huisje, zoo rijk aan geden--bar
kenissen, S. Domenico die haar schedel trouw bewaart,
S. Agostino, waar muurschilderingen van Lorenzetti aan
den dag kwamen van onder de dikke laag gelen pleister,
die de gansche kerk onteert. Wie weet welke schatten er
nog onder verborgen blijven ? Waarom niet voortgewerkt ?
Waarop wacht men? Is het gebrek aan geld of enkel onverschilligheid en Italiaansche traagheid die - den . begonnen
arbeid in den steek laat?
Op zoóvele ontdekkingen mag men nog hopen ! Ook
in S. Maria del Carmine vindt men _ oude fresco's terug.
Overal zijn er nog onbekende schatten, die bij toeval weer
aan 't licht komen.
Een onzer geliefkoosde wandelingen was naar het
Oratorio van St Bernardinus, zoo stemmig met zijn laag,
donker ingangskappelleken, blauw, rood en goud geschil
Goed in 't zicht, met groote letters, het opschrift:-der_.
« Silenzio ». 't Is hier de plaats om innig te bidden en
kalm te denken, niet van leeg gebabbel en ijdele nieuws
stapt men in 't Seminarie met-gierhd.Van'tOo
zijne twee schoone _ouderwetsche chiostro's rondom frissche
tuinen vol roode rozen, en, in 't midden, een uitgesleten
steenen put. Een breede kloostergang waarop verschillende
zalen op uitkomen loopt uit op eene ruime venster, van
waar men een verrukkelijk uitzicht heeft op een verschiet
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van blauwe bergen. Heel in de verte, nauwelijks te onderscheiden in den sluier van lichte nevels, rijst de Monte
Cavo, de hoogste top der Sabijnsche bergen, achter Rome.
Ja, de wondere stad ligt daar; al zagen wij ze niet,
toch wisten we dat ze daar lag, tusschen dien berg en ons,
op eenige uren afstand, de stad die de geschiedenis van
't menschdom in haren boezem draagt.
*
**
Onze laatste dag te Siena was aangebroken: dezen
avond zullen wij te Rome zijn. Voor 't laatst gingen wij
nog eens de piazza del Campo bewonderen, de schoonste
plaats van Siena. Nergens, misschien, is er het evenbeeld
van te vinden. Een wijd hemicycle als een scheip naar
binnen gebogen. Hooge, sombere, roode paleizen als vestingen gekanteeld, omringen het. De plaats wordt gesloten
door het geweldig Palazzo pubblico. Het heeft datzelfde
air van gewapende kracht, van dreigend kasteel, eigen aan
Siena. Waarlijk dat volk moest strijdlustig zijn, en dapper
en zeker van eigen kracht; maar tevens bewust van haat en
afgunst van wege zijne geburen, zoo niet Zijne eigen zonen,
om zoo altijd het spook van den oorlog voor oogen te
hebben en paleizen tot burchten te bouwen. Allen, zoowel

het statige palazzo Piccolomini, als het imposante paleis
Spanocchi, zelfs het gothisch palazzo der zoete Pia Tolomei,
zijn sterk genoeg om aan beleg en stormloop te weerstaan.
Dat volk moest ook met ongemeene kracht van wil en van
liefde bezield zijn, om zulk een Gemeentehuis en zulk eene
Cathedraal op te richten in eene stad die toch nooit eene
groote stad was.
De piazza del Campo toovert die berOerde tijden
levendig voor den geest, waar list en haat en driftige
eerzucht woekerden in donkere lagen, of losbarstten in
schrikwekkenden laaien gloed; waar 's menschen leven
niet veel meer telde dan dat van een dier en niet veiliger
was; waar de Vrede een woord bar van beteekenis was,
een onbekend ideaal.
Toch troont die Vrede alheerschend in een der zalen
van het Palazzo pubblico. Geheimzinnig genoeg nochtans,
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heeft Lorenzetti's penseel het beeld geschapen. Is het wel
de Vrede? Ja, die groote, strenge, rijzige vrouw, met een
breed geplooiden, donkeren mantel omhuld en eene kroon
op 't koninklijk hoofd, zij is de « Pax ». Eene «Pax » zon
zachtheid in den blik, zonder zalving in 't gebaar, maar-der
vorstelijk en gebiedend ; 't beeld van een Vrede altijd
bedacht op list en verraad, den eenigen vrede die de
middeneeuwen kenden, enkel een ademhalen tusschen
bloedige worstelingen.
De eenige vrede? De groote Dante
de volledige
uitdrukking van die bewogen eeuwen, die de geboorte
zagen van eene nieuwe beschaving op de puinen der oude
-- uit zijne geboortestad verjaagd, zonder vrienden, zonder
schuilplaats, zonder steun, zijn hart van patriot verscheurd
en vol smart, zijne dichterziel hunkerend naar een haven
waar hij uitrusten mocht van 't slingeren der baren, trad
eens een klooster binnen. Zwijgend keek hij rond, alsof
hij de kalmte van het oord in zijne hartstochtelijke ziel
wilde opnemen. Aan den prior die hem verwonderd vroeg
wat hij verlangde, antwoordde hij met een enkel woord :
«Pax».
De onstuimige oceaan van de wereld daar buiten
eischte hem reeds terug, hij moest gaan, maar toch zou hij
éene seconde lang dien vrede gevonden en genoten hebben, wiens sussend, zalvend, zoet ruischend lied hij met
hevig verlangen in 't diepste van zijn hart hoorde zingen.
Dienzelfden vrede, dien Dante enkel achter de dikke
kloostermuren genoot, vond de heilige Catharina alleen
in het eng celleken, waarin ze leefde in heiligen zielevrede
met God, haar hart lavend aan de eeuwige Liefde, de
goddelijke Schoonheid, bron van den almachtigen Vrede.
(

Wordt voortgezet).

L. DUYKERS.

ß-, DICHT TE ZIJN BIJ GOD, HEEL DICHT...

De tocht is ver, de bane steil,
maar heerlijk 't heil
dat voor u veil
ligt, aan het zéker einde.
Al is het dat uw hart nog bloedt- :
omhoog uw moed!
Te rijker goed
wacht, naar het dieper pijnde.

Hoe wijd die sfeer; hoe zuiver 't licht
waarheen ge u richt,
wijl 't uw gezicht
met hemelgloor omtoovert.
0, grijp haar toch, die doornenkroon.
Zij is zoo schoon !
Al 't leed ten loon
wordt ze eens bebloemd, belooverd.

Ga nu met vasten voet vooruit,
door niets gestuit,
o blanke bruid,
ter burcht van den beminde.
Een koning is 't die u verbeidt,
en straks u leidt
in zaligheid,
als liefde u bei zal binden.
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0 DICHT TE ZIJN BIJ GOD, HEEL DICHT,..

Zwijg, orgeldreun. Zwijg, schaargezang.
Stilte, om den drang,
die reeds zoolang
bevreedgen vroeg, te stillen.
0, dicht te zijn bij God, heel dicht,
zoo 't zuigend wicht

bij moeder ligt,
en in een roes te rillen...
CONSTANT EECKELS.

WAAROM VRAGEN WIJ DE
VERVLAAMSCHING
DER GENTSCHE HOOGESCHOOL?
Het vraagstuk der Vlaamsche Hoogeschool staat al lang
op de dagorde. Voor dertig, veertig jaren werd het reeds
opgeworpen, in dagbladen en tijdschriften besproken. Onze
nooit vergeten Victor Jacobs was reeds van hare noodzakelijkheid overtuigd,o f althans zag hij reeds de verwezenlij
king in 't verschiet. Volgens den heer Segers, volksvertegenwoor iger, was hij voorstander eener Vlaamsche Hoogeschool te Antwerpen.
Trouwens, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool staat sinds vijftig jaren op het kiesprogramma der
Meetingpartij te Antwerpen, dat luidt: In Vlaanderen
Vlaamsch! Een Fransche Hoogeschool te Gent is toch
wel het tegenovergestelde van dit programma.
Dit punt werd nader bepaald door het kiesmanifest der
Meetingpartij van 27 Mei 1902, dat luidt: Rene Vlaamsche
Hoogeschool wordt meer en meer noodzakelijk voor het Vlaamsche
-

d

volk. Ook om deze te bekomen, zullen uwe gekozenen in Kamer en
Senaat geen moeite sparen.
Zulks werd met het oog op Gent nog nader bepaald
in het vôlgende kiesmanifest van 27 Mei 1906: De vervlaamschlu der Gentsche Hoogeschool wordt dagelijks meer en meer
dringend.
De Meetingpartij van Antwerpen mag de eer opvor
deren de eerste onder al de partijen, als partij, officieel,
uitdrukkelijk, de vervlaamsching der Gentsche Hooge
school op haar programma geschreven te hebben.
Deze politiek steekt gelukkig af bij die van vele
katholieken uit het Binnenland, die nog steeds meenen
dat de Vlamingen langer met kiesbeloften te paaien zijn.
De lezers van dit tijdschrift bid ik om verschooning,
indien mijn vertoog ietwat lang mocht blijken. Maar
g

-
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de zaak der Vlaamsche Hoogeschool is van zulk groot
gewicht voor de katholieke partij, dat ik mij verstouten
durf over dit zoo belangrijk onderwerp uit te weiden, overtuigd dat, waar zulke belangen op het spel staan, van het
lezersgeduld wel iets mag worden gevergd.
DE EERSTE VRAAG die de katholieken vóór alles en
altijd te stellen hebben, wanneer er een nieuw vraagpunt
opgeworpen wordt, is de volgende : IS DE ZAAK RECHTVAARDIG ?

Hebben wij, Vlamingen, die de meerderheid in België
uitmaken, het recht onze kinderen in het Vlaamsch op te
voeden ? Wie durft dat betwijfelen? Welnu, ((Het mag niet dat

de vrijheid van den huisvader gedwarsboomd of belemmerd worde. De
vrijheid, in feite, dient overeen te komen met de vrijheid in rechte. »
Dat zijn eigenlijk niet mijne woorden;'t zijn dievan den
heer Schollaert in persoon, in de memorie van toelichting der
nieuwe schoolwet. Welnu dan, hoe zullen wij die vrijheid
bezitten, indien er geene Vlaamsche Hoogeschool bestaat ?
Indien wij, Vlamingen, het recht hebben onze kinderen in
het Vlaamsch op te voeden, (en dat is niet tegen te spreken !)
clan moet de Staat er' voor zorgen dat één der beide Hoogescholen Vlaamsch zij.
Overigens, onze grootste vijanden erkennen het beginsel der Vlaamsche Hoogeschool. Niemand in België,
niemand, tenzij eenige Waalsche heethoofden, durft het
nog bestrijden.
DE TWEEDE VRAAG, die we ons stellen moeten, is de
volgende : IS EEN VLAAMSCHE HOOGESCHOOL NOODZA KELIJK ? Maar, die vraag komt hierop neer : Is het bestaan
der moderne hoogescholen noodzakelijk? Zoo ja, waarom
zouden zij dan moeten bestaan voor al de volkeren, uitgenomen voor het Vlaamsche volk? Ofwel hebben al de
volkeren ongelijk moderne hoogescholen te bezitten, ofwel
heeft het Vlaamsche volk ongelijk er geene te bezitten, of
althans er geene te eischen. Wel bezitten we hoogescholen;
we hebben er zelfs vier in België, maar zij beantwoorden
niet aan de moderne opvatting eener hoogeschool, zooals
ze door al de andere volkeren aanvaard wordt.
De -Hoogeschool heeft een driedubbel doel : ten eerste
zij moet de wetenschap bevorderen, ten tweede zij moet

DER GENTSCHE HOOGESCHOOL?

443

zijn een brandpunt van besch tving voor het volk en ten
derde, zij moet wezen een vakschool om geneesheeren,
advocaten, ingenieurs te kweeken. Het eerste doel kan ook
buiten de Hoogeschool nagestreefd worden; het tweede en
het derde moeten onze hoogescholen bereiken; en bij haar
stichting werden deze beide vooral beoogd.
In de vorige eeuwen immers was de Hoogeschool eene
aristocratische instelling; alleen de rijke lui konden van dat
onderwijs genieten. De uitbreiding der beschaving heeft
dien toestand veranderd; de Hoogeschool is een volksinstelling geworden, van waar de beschaving over het volk
uitstraalt... 't Blijft eene eer voor Frankrijk, het eerst van
al de volkeren begrepen te hebben, dat, wil de Hoogeschool
hare driedubbele zending vervullen, het onderwijs in de
taal van het volk moet gegeven worden. Tot vóór honderd
jaar was het Latijn de voertaal van het hooger onderwijs.
In het begin der vorige eeuw werd het door het Fransch
vervangen. Al de andere landen hebben het voorbeeld van
Frankrijk gevolgd; de moedertaal werd de voertaal van het
hooger onderwijs. Het Vlaamsche volk alleen heeft het
niet noodig geoordeeld de Latijnsche voertaal door de
moedertaal te vervangen.
Het Vlaamsche volk bezit dus geen Hoogeschool, vol
huidige, algemeen aangenomen, opvatting; zijne-gensd
H oogesch alen zijn in dit opzicht meer dan eene eeuw ten
achter.
Bijgevolg, ofwel hebben al de volkeren ongelijk een
Hoogeschool te bezitten met de moedertaal als voertaal,
ofwel hebben de Vlamingen ongelijk geen Hoogeschool te
bezitten met het Nederlandsch als voertaal.
DERDE VRAAG : WORDT DE VLAAMSCHE HooGESCHOOL

? Wie durft dat nog loochenen, sinds de kreet : « wij
eischen eene Vlaamsche Hoogeschool » geheel België doorklonk? Is het niet, bij het hooren van dien kreet, dat de
Antwerpsche Meetingpartij het onlangs noodig oordeelde
dit onderwerp aan de dagorde te brengen, en officieel voor
het arrondissement, ja, voor heel het land te verklaren, dat
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool een punt
uitmaakt van haar programma.
Wij BESLTJITEN : Het Vlaamsche volk eischt een rechtvaarGEËIsCHT
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dige en onontbeerlijke zaak. En dan begrijj ik niet wat het katholiek
bestuur weerhouden zou het volk zijn recht te schenken. Dat is zijn
plicht. Het is zijn Plicht, recht en rechtvaardigheid te doen heer schen.
-

WELK IS DE 'BESTE OPLOSSING OM AAN DE VLAMINGEN

VOLDOENING TE GEVEN?

De Vlamingen antwoorden een

o -parig:devlmschnrGteHogschl
Bij die oplossing, hopen wij, zullen zich aansluiten al
degenen die het goed meenen met het Vlaamsche volk,
in naam der rechtvaardigheid,
in het belang van onzen godsdienst,
in het belang van onze partij,
in het belang van ons hooger onderwijs.
I. — In naam der rechtvaardigheid. De verdeelende
rechtvaardigheid wil eene gelijke verdeeling van lusten en.
lasten. Welnu, in België hebben we twee Staatshoogescholen, en er leven twee rassen, nagenoeg even sterk. Dan
wil toch wel de verdeelende rechtvaardigheid dat ieder volk
één der twee Hoogescholen voor zich bekome.
II.

In het belang van onzen godsdienst. Dat moet voor

sommigen zonderling in de ooren klinken. 't Is nochtans
z66. Door den godsdienst moeten alle rechtvaardige zaken
beschermd worden, als het oogenblik daar is ze tegen
onrechtvaardige te verdedigen. Daarbij, willen de katholieke machthebbers niet mee, dan komt het volk, ondanks
hen, wel tot zijn recht. En dan zou de godsdienst boeten
voor de schuld van kortzichtige personen.
Om den Vlamingen te geven wat hun toekomt, zijn er
drie oplossingen mogelijk
Ten eerste, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Ten tweede, de stichting eener nieuwe Vlaamsche
Hoogeschool te Antwerpen.
Ten derde, de stichting eener Vlaamsche Hoogeschool
naast de Fransche te Gent.
Welke ook de oplossing zij, de katholieken bevredigt
zij niet geheel en al; 't geldt immers eene Staatshoogeschool en bijgevolg een neutrale Hoogeschool. Daarnaast
staat de katholieke Hoogeschool van Leuven, waaraan
wij moeten trachten zoo weinig kwaad mogelijk te doen.
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De vraag is dan : Welke oplossing zal het minst
schaden aan de Hoogeschool van Leuven? Ontegenspre-

kelijk, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool met
afschaffing der thans bestaande Fransche Hoogeschool. Dat
is de oplossing, die de Vlamingen voorstaan. Wij, Vlamingen, stellen ons dus tevreden met de vervlaamsching
eener bestaande Hoogeschool, terwijl degenen die ons
stelsel niet bijtreden, eene nieuwe Hoogeschool stichten,
zoodat Leuven zal te kampen hebben voortaan niet met drie,
maar met vier Hoogescholen.
Ik ga verder. Moest er te Antwerpen een Vlaamsche
Hoogeschool komen, dan ware deze een duchtige mededingster voor Leuven, althans wat de geneeskunde betreft.
En ik kan maar niet gelooven wat wordt rondgebriefd,
namelijk dat sommige katholieke volksvertegenwoordigers
zouden partijgangers zijn eener Vlaamsche Hoogeschool te
Antwerpen. Welhoe, overtuigde katholieken zouden de
stichting eener nieuwe neutrale Hoogeschool voorstaan,
waar wij ons beperken tot de vervlaamsching eener bestaande neutrale Hoogeschool? Neen, dat is niet aannemelijk.
Hetzelfde geldt voor eene dubbele Hoogeschool te
Gent. Hoe zou een katholiek eraan denken een nieuwe
neutrale Hoogeschool naast eene bestaande te stichten?
want verdubbeling van leergangen staat gelijk met het
stichten eener nieuwe Hoogeschool. De verdubbeling van
ENKELE leergangen, door sommigen vooruitgezet, als Bien
Public, kan de Vlamingen niet bevredigen. Moest de re
op dit stelsel ingaan, dan zou de strijd tot-gerin
vermeerdering van Vlaamsche leergangen onvermijdelijk
voeren tot een dubbele, één Fransche en één Vlaamsche
Hoogeschool!
III. - Het is ook in het belang onze' atij vooral te
Antwerpen dat zij het grootst mogelijk deel hebbe in de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Het is een misslag geweest - en ik heb niet nagelaten
er de heeren Henderickx en Van Cauwelaert op te wijzen dat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool niet uitdrukkelijk als een punt van het programma vóór de laatste
Kamerverkiezing werd opgenomen. Ware het niet dat de
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kandidatuur Van Cauwelaert de Vlamingen had meegesleept,
de uitslag der verkiezing ware op verre na niet geweest wat
hij nu geweest is. 0 1 velen onder ons vormen zich nog een
valsch denkbeeld over den toestand onzer partij te Antwerpen. Ik zie de toekomst in het geheel niet rooskleurig
in. Het aankomend jong geslacht te Antwerpen is Vlaamsch
van kop tot teen ; het heeft veel van zijn vertrouwen in de
Meetingpartij verloren. Honderden, duizenden jongelingen
zijn in onpartijdige kringen geschaard : let wel op: ik zeg
duizenden en ik kan het bewijzen : de Vlaamsche Wacht
alleen telt ruim i ioo leden, daarbij de Groeningerwacht,
het Nationaal Vlaamsch Verbond enz.
Een gelukkige verschijning was de kandidatuur van den
heer Van Cauwelaert. Daardoor is het ons, katholieken, gegeven geweest ons deel te nemen in de geheele werking voor
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. De heer Van
Cauwelaert heeft een grooten dienst bewezen aan de Vla
niet alleen, maar ook aan de geheele partij. Wij-minge
drukken hem hiervoor onzen besten dank uit, en hopen dat
hij, voortaan gesteund door de afvaardiging van heel het
Vlaamsche land, het zijne zal bijdragen om de Vlamingen
terug in de partij te voeren. Het is van het allergrootste
gewicht.
IV. _ Het is in het belang van ons hooger onderwijs dat
de Hoogeschool van Gent vervlaamsche en dat geene
nieuwe Hoogeschool gesticht worde. België heeft ruim
genoeg aan vier Hoogescholen. Nu reeds zijn er al te veel
uitgestudeerden, die niet aan hun brood komen. Het zou
jammer zijn moest hun getal, door de stichting eener vijfde
Hoogeschool, nog vermeerderen. Om slechts van de genees
te spreken, hun getal is bijna verdubbeld sinds 189o,-hern
dus op twintig jaar. Toen waren er 2636 en thans 4179. Wij
moeten het peil onzer hoogerontwikkelden verhoogen, niet
hun getal vermeerderen.
BESLUIT: De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
is _de eenige goede oplossing. Onze katholieke gekozenen
dienden dan ook beslist op te treden voor deze vervlaamsching. Dat wil niet zeggen dat de oplossing van het vraagpunt door de katholieken alleen moet of kan gebeuren,
neen, ik heb de overtuiging dat zij DOOR EENE OVEREEN-

DER GENTSCHE HOOGESCHOOL?

447

KOMST TUSSCHEN DE DRIE PARTIJEN MOET GESCHIEDEN, O111-

dat de katholieke partij alleen het kan noch mag doen.

De katholieke partij MAG de kwestie alleen niet oftlossen. In
vaderlandsch opzicht bestaat er thans reeds een gevaar in
de indeeling onzer staatspartijen : het Vlaamsche land is
overwegend katholiek; daartegenover staat het Waalsche
land, grootendeels liberaal, socialistisch. Die indeeling, welke
overigens niet te voorkomen is, moet ontegensprekelijk gevaarlijk heeten of kan althans gevaarlijk worden. Wie de
Waalsche bladen leest zal dadelijk opmerken dat de strijd,
dien de Walen voeren tegen de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool, wordt aangevuurd door de reden dat het
Vlaamsche volk katholiek is. In een vlaag van oprechtheid
bekende o. a. de heer Destrée : « 't is toch niet uithoudbaar dat wij, Walen, blijven gebukt gaan onder de
klerikale dwingelandij der Vlamingen. u Moesten de katholieken de kwestie alleen oplossen, dan werd de klove nog
dieper tusschen Walen en Vlamingen.
Het is dus in het belang van onze partij en van het
vaderland dat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
geene uitsluitend katholieke zaak worde. Overigens de heer
Schollaert stemde hiermede in, toen hij in de Kamers verklaarde dat de Vlaamsche kwestie geen ftartijkwestie maar een
nationale kwestie is.

Daarbij de katholieke ftartij IMAN de Vlaamsche kwestie alleen
niet oplossen, zij is hiertoe onmachtig. Er zijn maar enkele
stemmen meerderheid. En 't is een feit, dat sommige
katholieke Walen, door hunne kiezers genoopt, tegen de
Vlaamsche Hoogeschool zullen stemmen op straffe anders
hun zetel te verliezen.
Overigens sommige Walen zullen nooit de rechten
der Vlamingen erkennen. Moesten de katholieken alleen
de kwestie willen oplossen, dan zouden zij hiervoor nooit
een meerderheid bekomen. En wij, Vlamingen, zouden de
gebroken potten betalen. BESLUIT : De vervlaamsching der

Gentsche Hoogeschool moet in overeenkomst met de drie Partijen
oftgelost worden. 't Komt er op aan dat wij katholieken het grootst
mogelijk deel nemen in den strijd en behalen in de zege.
En daarom, sluiten wij ons in oprechtheid aan bij den
strijd met al de kracht waarover wij beschikken, in naam
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van onzen godsdienst, in naam der katholieke partij, in
naam der Meetingpartij vooral, opdat wij het vertrouwen
terug winnen der Vlamingen, want vergeet het niet, onze
toekomst zonder de Vlamingen is alles behalve rooskleurig.
OPWERPING : Maar, hoor ih sommigen zeggen, hoe kunt gij
katholieken meewerken tot het bekomen eerier NEUTRALE Vlaamsche
Hoogeschool? Dat is heelemaal verkeerd.

't Is wel de moeite waard bij deze opwerping eenige
oogenblikken stil te staan en eens goed den stier bij de
horens te vatten.
Wij antwoorden:
I.
met een vraag: Waarom zijn wij wanneer wij
de eenvoudige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
voorstaan, minder goed katholiek dan zij die liever te Gent
eene Vlaamsche naast eene Fransche Hoogeschool zouden
willen, of zij die elders eene nieuwe Staatshoogeschool
zouden willen oprichten?
II. -- Toen in de Hoogeschool van Gent de Fransche
taal de plaats innam van het Latijn en de voertaal werd
van het onderwijs, toen alzoo de universiteit vasten voet
zette in het volksleven, althans wat Fransch-België betreft,
zijn er van katholieke zijde nergens stemmen opgegaan om,
in naam van den godsdienst, tegen die verfransching in
verzet te komen. 't Is in ons landeken een heel eigenaardig
verschijnsel dat, wanneer men tegenover de Vlamingen en
hun rechtmatige eischen staat, er zoo licht met den godsdienst geschermd wordt.
III. --- Wat nog meer bevreemdt, is dat juist nu,
wanneer er van vervlaamsching sprake is, de Gentsche
Hoogeschool als een dreigend gevaar voor onzen katholieken
godsdienst wordt voorgesteld. Indien zij, in katholiek
opzicht, geen « excès d'honneur » waardig is, dan verdient
zij ook niet « cette indignité ». Zeker, ik wil het bekennen,
er zijn te Gent ooit leeraars geweest, die van hun ambt
misbruik maakten, om aan anti-clericalisme te doen, maar
waarheidsliefde dwingt te erkennen dat zulks een uitzondering was. (I) Ook mogen wij niet vergeten dat op de eerste
(i) Een bewijs : 't is altijd met denzeifden hoogleeraar, Laurent, dat onze tegenstrevers voor den dag komen.
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plaats de Universiteit de wetenschap en het vaderland
heeft gediend, dat in den loop van haar bestaan er door-endoor katholieke uitstekende leeraars als een Mansion b. v.
hebben gedoceerd, dat er tal van katholieke studenten zijn,
en het katholiek leven aan de Hoogeschool bloeiend is.
Naar een, door de studenten opgemaakte, statistiek is
tegenwoordig het getal der katholieke studenten aanzienlijk,
ja overtreft het zelfs verre dit der andersdenkenden. Er zijn
700

katholieke studenten tegen 250 liberalen en socialisten

te zamen, en 221 vreemdelingen, meest niet - katholieken.
Er zijn heel wat katholieke studentengenootschappen, er
verschijnen twee studentenbladen ; beide zijn katholiek.
Dus de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zal
ook het katholieke Vlaanderen ten goede komen. Iets wat
heel belangrijk is en al te veel wordt over het hoofd gezien.
IV. — Onze tegenstrevers zeggen ons : « Gij vraagt
een neutrale Vlaamsche Hoogeschool ; iets wat slecht is en
uit den booze. Dus... ))
Heeren tegenstrevers, wij aan onzen kant geven u
voor een oogenblik heel uw korte argumentatie met haar
besluit toe, maar aan uwen kant moet ge dus logischerwijze
de twee volgende gevolgtrekkingen onderschrijven en aan
-nem:
a. 't Is streng verboden en aan katholieke ouders hun
zonen naar een Staatsuniversiteit te zenden én aan de
katholieke mannen der wetenschap aldaar een leeraarsstoel
te aanvaarden. Nochtans zien wij het tegenovergestelde
gebeuren, zonder dat die personen in kwestie in 't minste
verontrust worden of zelfs in katholiek opzicht in verdenking komen.
b. Indien in katholieke oogen de Hoogeschool van
Gent uit den booze is, dan moeten katholieken als de heeren
Herman de Baets en Woeste b.v., die in de vervlaamsching
den dood zien der Hoogeschool, ons, Vlamingen, niet
achterna roepen «Houdt den moordenaar! » maar zich
veeleer verheugen en, als katholieken, met ons, Vlamingen,
de vervlaamsching eischen en doordrijven.
c. Meer nog. Dan is ons katholiek Ministerie grootelijks
plichtig en dient het onverwijld de afschaffing van alle
staatsonderwijs voor te stellen.
,
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Gij ziet, de bewijsvoering onzer tegenstrevers is valsch,
want streng-logisch leidt zij tot gevolgtrekkingen die zij
zelven niet aannemen.
Ook ongegrond is de bewering onzer tegenstrevers,
alsof wij het onzijdig onderwijs voorstaan. Als wij de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool vragen, zijn wij
daarom geen voorstanders der nezutraliteit in zake onderwijs :
wij ijveren voor de vervlaamsching, niet voor de onzij digheid ; wij vragen de stichting niet eener nieuwe, maar de
vervlaamsching eener bestaande neutrale Hoogeschool.
((Alles goed en wel », hoor ik sommigen zeggen, « dat
alles is waar ((in abstracto n, maar ((in concreto », in feite
stelt ge daar te Gent, te midden van het Vlaamsche volk,
een onzijdige Hoogeschool. »
Hierop antwoord ik :
a. De Universiteit doet eerst aan wetenschap en die
wetenschap zal ons volk ten goede komen; 't is een valsche
en onrechtvaardige aantijging de Gentsche hoogeschool als
zoodanig, als hooger orgaan der wetenschap en factor der
beschaving, en het leeraarskorps in globo te beschuldigen
als doende op de eerste plaats aan anticlericalisme.
b. Indien er door de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool uit haar zullen komen mannen van andere
denkwijze, meer vaardig om tot het volk te gaan en het te
ontchristelijken door een ongeloovige wetenschap, dan
zullen anderszijds, zooals hierboven werd aangetoond, aan
diezelfde Universiteit katholieke mannen worden uitgerust
om te strijden voor hun heilig ideaal : de ontwikkeling en
opbeuring van het Vlaamsche volk.
Op die wijze zal het evenwicht tusschen goed en kwaad
hersteld worden. Vergeten de katholieken daarbij niet, dat
wij de waarheid bezitten, dat de ware wetenschap ter waar
voert, dat de katholieke Kerk er niet anders dan bij-heid
winnen kan, indien de strijd tusschen goed en kwaad van
het lage terrein der volksdriften verplaatst en gevoerd
wordt op het hoogere terrein der wetenschap.
Doch om op onze bespreking terug te komen, men
vroeg mij den toestand in te zien zooals hij is, en voet te
zetten in de werkelijkheid. 't Zij zoo. Welk is de toestand
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van het Vlaamsche volk ten opzichte van het hooger onderwijs?
't Is gauw gezeid : doodeenvoudig, hooger Vlaamsch
onderwijs, we hebben er geen. De katholieke Vlamingen
zijn in denzelfden toestand als hun Duitsche en NoordNederlandsche geloofsgenooten; ook deze hebben geen
katholieke hoogeschool. Wat dan? Houden zij hun zonen
thuis? Maar neen; niemand is er op bedacht dit in naam
van den godsdienst, van hen te eischen.
Welnu de katholieke Vlamingen zullen doen wat de
Duitsche en de Hollandsche katholieken doen, en wat thans
reeds zooveel Belgische katholieken doen, hunne zonen
naar de Staatsuniversiteit zenden, en ze zoo sterk mogelijk
tot den strijd uitrusten. Vindt ge niet dat Duitschland en
Holland flinke strijders tellen voor de goede zaak, al komen
deze ook uit een neutrale Hoogeschool?
Jammer alleen, zult ge zeggen, dat het voor Leuven
nadeelig zijn zal.
Maar ik vraag het u in gemoede, aan wie de schuld?
Voor ons Vlaamsche volk is de Universiteit van Leuven
geen Alma Mater, maar een stiefmoeder. Alles voor de
Franschsprekenden; niets voor ons, Vlamingen. ik stel
twee vragen, het antwoord aan anderen overlatende:
a. Wie durft in naam van den godsdienst aan de
katholieke Vlamingen opleggen hun taal te verzaken, hen
verplichten aan hun zonen een onderwijs te geven in een
vreemde taal, tegen het gezond verstand in, en in strijd met
de eerste beginselen der opvoedkunde, tot belemmering en
groote schade van hun eigen ontwikkeling, tot groot nadeel
van het volk tot hetwelk zij behooren en tegenover hetwelk
zij plichten te vervullen hebben? Ons Vlaamsche volk is
achterlijk op geestelijk gebied, is achterlijk op stoffelijk.
gebied. 't Werd door meer bevoegde mannen dan ik
als Lodewijk de Raet, Pater Rutten, meermalen met
klem gezeid : de groote oorzaak ligt grootendeels in het
gebrek aan hooger Vlaamsch onderwijs, dien onmisbaren
hef boom om ons volk op te tillen. Welnu, dat is mijn
tweede vraag:
b. Wie durft aan ons Vlaamsch volk komen zeggen:
In naam van uwen godsdienst, moet gij, Vlaamsch volk,
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een achterlijk volk blijven; in naam van uwen godsdienst,
krijgt gij geen Vlaamsche Hoogeschool?
Anderen zullen zeggen: Ook Leuven zal vervlaamschen,
dus wordt de vervlaamsching van Gent overbodig voor u,
katholieken.
Moge het waar zijn, maar tot hiertoe hebben wij slechts
éen officieel stuk, en daarin wordt" een tegenovergestelde
thesis voorgehouden en verdedigd.
Spreken de daden anders misschien? Wat tot hiertoe
gedaan werd te Leuven, is bitter weinig, en ware het met
het inzicht gedaan, niet om de Vlamingen te bevredigen
maar om ze teleur te stellen, niet beter hadde men het aan
boord kunnen leggen.
Maar moest zelfs Leuven vervlaamscht worden, in
zooverre dat de Vlaamsche universiteit te Gent voor ons
katholieken niet meer noodig is, dan nog zullen de oprechte
Vlamingen de vervlaamsching van Gent voorstaan en
eischen.
't Is een kwestie van rechtvaardigheid. De Vlamingen
hebben recht op een Vlaamsche universiteit te Gent, gelijk
de Franschsprekende Belgen de hunne hebben te Luik.
Een Vlaamsche Hoogeschool, we vragen ze om en met die
Vlamingen die van een ander wijsgeerige meening zijn, en
voor hun zonen een Vlaamsch hooger onderwijs willen.
Rechtvaardigheid vóór alles. Willen wij onze eigen rechten
geëerbiedigd zien, dan moeten wij beginnen met die van
anderen te eerbiedigen!
Op dit beginsel rust de nieuwe schoolwet van minister
Schollaert. Wij weigeren aan anderen het onzijdig onder
niet, maar eischen voor ons zelven het christelijk-wijs
onderwijs. Mogen-deze beginselen voor de katholieke partij
het richtsnoer zijn in de oplossing van de zoo belangrijke
kwestie : Vervlaamsching van het hooger onderwijs ! Ook
in deze zaak zullen wij ons de vrienden en voorstanders
toonen van rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.
Wij meenen dus het ware standpunt onzer partij ver
te hebben, en hopen dat alle partijleden dit stand--klard
punt zullen innemen.
Doch niet slechts eene platonische verklaring van
instemming wordt gevraagd.
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Er komen van die oogenblikken dat de dagelijksche
werking onzer partij ontoereikend is, 't zij een confessioneel
belang, als onderwijsvrijheid, 't zij een maatschappelijk
belang, 't zij 's lands verdediging, 't zij de vorm van het
verkiezingstelsel ter sprake komt. Steeds sluiten al de leden
der partij zich nauwer aan elkaar en richten zij hunne
gezamenlijke werkzaamheid op dat punt vooral, dat op het
bepaalde oogenblik bijzonder op den voorgrond treedt en
bedreigd wordt.
Zulk een oogenblik is thans weer aangebroken.
Pas werd het wetsvoörstel tot vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool aangekondigd of wat het Vlaamsch
vijandig is slaat de handen ineen om het te bekampen.
Welnu die stormloop dient verijdeld te worden en daar
toe kan de Katholieke partij krachtig bijdragen, met, van
het begin van den veidtocht af, te verklaren dat zij haar
programma nogmaals zal handhaven tegen wien en wat
het ook zij.
Gij, vertegenwoordigers van Vlaanderen, weest eensgezind in den strijd, en het volk zal u in triomf terug naar
de Kamers voeren bij de eerstkomende verkiezing!
-

Dr A. VAN DE PERRE.

ANTONIO FOGAllARO
(Vervolg)
Hoezeer ook de bijval zijn pogen bekroonde, een man
om zich tevreden te houden met een zuiver idyllisch dichterschap was Fogazzaro niet. Ook hij behoorde, ondanks
al zijn idealisme, « te zeer tot de menschen om den zang tot
zijn levensarbeid te maken ». Daarbij de hoogste gezalfden
der poëzie getuigen niet van willen, maar van moeten. En,
hoe zuiver uit de bron Miranda, Valsolda en al 't andere
ook was geschept, een niet te stelpen borreling was het
nimmer.
Trouwens van 1872 af kon men iets vernemen van
Fogazzaro's hoogste letterkundig streven. Dat jaar hield hij
in de Accademia Olimpica te Vicenza een voordracht over
((de Toekomst van den Roman in Italië ». Hij wees meteen op
't verval van dat heerlijke genre sedert Manzoni, en beweerde
of liever bewees dat aan de onsterfelijke tradities van «T
promessi sposi n diende te worden voortgewerkt om iets
goeds te leveren : De roman moest, het leven van den dag
opnemen in zich, dat leven trouw en vol weerspiegelen. De
roman moest de heele beschaving volgen in haar snellen
gang, en tevens niet vergeten dat de ziel dier ontwikkeling,
om in haar volle kracht -werkzaam te zijn, haar beste ingeving moet halen uit het volk, een volk als het Italiaansche
van toen, klein begonnen maar thans in den wilskrachtigen
opgang naar zijn grootheid. Reeds in die rede verdedigt
Fogazzaro 't gebruik van dialect in de dialogen, om alzoo
trouwer den volksgeest op te vangen en weer te geven.
Daarmee was nu Foggazaro's theorie gedeeltelijk ver klaard, maar met de practijk zou hij nog jaren uitblijven.
Intusschen schreef hij zijn eerste verzenbundels, deed de menschen plezier met gelegenheidsgedichten, en las ontzettend
veel. Zijn wankelend geloof herstelde hij vooral door de lezing
van Pater Gratry, die heerlijke ziel die aan zooveel zuster-
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zielen van toen af met zijn wijsbegeerte op engelenvleugelen
licht bi acht en troost. Verder verslond Fogazzaro Engelsche
romans, vooral Dickens, wiens humor, voor de Italiaansche
letterkunde althans, een openbaring was. Ook de Fransche romans van Balzac, Flaubert, Daudet, Dumas, smaakte
hij, maar nog liever verwijlde hij bij de Fransche romantiekers, vooral bij Chateaubriand en Hugo. Weinig beviel
hem het Duitsche proza. Tot hoog in 't Noorden reikte zijn
leesnieuwsgierigheid, bij zoover dat hij in 1874 in 't Convegnao di Milano een uitvoerige bijdrage schreef over a L'Epopea nazionale Finnica.
Intusschen was er ook heel wat van zijn tijd aan de
vrijage besteed zooals een dichter dat kan ; en, in 1874,
huwde Antonio met zijn beminde Contessa Margherita
Valmarana, die hem in den loop der jaren drie kinderen
schonk: een zoon en twee meisjes.
Schuchtertjes beproefde Fogazzaro in 1878 een eerste
proza-novelle. Een legende : Il Pellegrino del mare ignoto, die
nu vergeten is. Minder schuchter was hij in zijn eersten
journalistisch-kritischen arbeid. Den zen Augustus 1879
dorst hij het aanbinden in het Giornale della Provincia
di Vicenza tegen Giosue Carducci, die allang zijn beruchten In2no a Satana achter den rug had, maar die nu
sedert een paar jaar met zijn Odi barbare in zijn vollen luister

ode Per la
nzorle di Eugenio Najoleonae. Fogazzaro kwam met al de kracht

stond. 't Was naar aanleiding van Carducci's

van zijn stevig onderlegde katholieke overtuiging op tegen
't heiligschennend atheïsme van dien brutaal-genialen
dichter. Carducci antwoordde, maar Fogazzaro ook, en
aan hem, die twintigmaal beter dan Carducci redeneeren
kon, bleef het laatste woord.
Onderwijl was Fogazzaro's leesliefhebberij met passie
op spiritisme en hypnotisme gevallen. 't Gold hier echter
meer dan een gewone nieuwsgierigheid. Hij wou ook langs
dezen weg het vraagstuk der praeexistentia, dat hem druk
bezig hield, onderzoeken.
Totaal onder den indruk van die eigenaardige
geestessport staat zijn eerste roman, dien hij sedert lang
aan 't bewerken was : Malombra.
In eens een lange, lange roman. Geen uitgever wou
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dat buitensporig dikke handschrift aan. Vader Fogazzaro
--- 't geval is zeldzaam genoeg om het niet stilzwijgend
voorbij te gaan besloot er toe 't op eigen kosten te
laten drukken. 't Waagstuk liep uit op een verrassenden
bijval. In igoo was Malombra aan zijn 16e Italiaansche, uit..
gave, en daarbij in alle Europeesche talen vertaald.
Om het boek te smaken, moet men het plaatsen stipt in
zijn tijd en in zijn land. Een bewijs alreeds dat het niet
behoort tot de reeks der blijvende meesterstukken.
We zijn in 1881. Het naturalisme was van Frankrijk
uit in alle Europeesche landen een importartikel gewöTrden. Onder den doopnaam verisme had het zich in Italië
geaccliinateerd, dank zij de zorgen van Giovanni Verga
en Liugi Capuana. Met deze beweging, die Fogazzaro
nochtans heel goed bestudeerde, vooral in de Fransche
leiders, wou de sereene dichter van Valsolda niet mee.
Hoewel hij ze theoretisch niet aanrandde, plaatste hij
zich practisch lijnrecht er tegen. Hij duldde geen modder, ook niet aan zijn voeten, en hij voelde 't zijn roeping
den gouden draad, die uitging van Manzoni's kunst, verder
te weven. Maar, om te beginnen plaatst hij zich niet,
gelijk men 't verwachten zou, in 't zonnige licht. Voor zijn
spiritisme moest hij geheimzinnigheid hebben en nachtelijk
donker. « Malombra », de titel, zegt alles.
'k Verklaar mij moeilijk den bijval van 't boek, vooral
in den vreemde. Overal, ook in Vlaanderen, had men
die zonderlinge periode der geheime kunst-wetenschap
achter den rug. 't Was gauw uitgemaakt dat de ingeving
der groote gezonde kunst elders ligt. Van Kerkhoven bij
ons behoorde reeds tot het vergeten verleden. En daar
komt Fogazzaro aandragen met een roman die in de
feuilleton-kolommen van 't gretigst verslonden Zuiderblad
op zijn plaats zou zijn. Bepaald aan dat oppervlakkig effekt»
bejag was bij 't groote publiek die bijval te wij ten. Buitengewoon ingewikkeld is dan ook het verhaal.
Voor de zooveelste maal heeft hier in de hoofdpersonnage (Corrado Silla) de romantische René een zoontje
gebaard. Weeral een donker-driftige, verbeelding-zieke
karakter-slappe droomer-dweper van oneindig geluk. Silla
is een onechte zoon van graaf Cesare d'Ormenga, een
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zonderlingen sire, die den verlaten jongen onverwachts tot
zich roept op zijn kasteel om hem tyrannisch een werk op
te leggen, waarvoor hij, il conte, sinds jaren een zolder
materiaal heeft opgehoopt; een weerga van Buysse's papa
uit « Het volle Leven »; maar deze is, vergeleken bij Cesare,
de bedaardheid zelve.
Op 't kasteel ontmoet Silla de heldin van den roman,
Marina, wellicht een der zonderlingste verschijningen
uit de heele Europeesche verbeeldingsliteratuur. 't Is de
nicht van den graaf, een dochter van de markiezin di
Malombra, een gekke kokette, met in haar hoofd in plaats
van normale hersens, een scheikundig ontplofbaar samenstel van bijgeloof en hysterie, hypnotisme en spiritisme.
Een ideale Duitsche Schicksaltragödie zou te distilleeren
zijn uit hetgeen ze daar op 't kasteel komt uitrichten. Ze
gelooft zich geroepen om haar overleden tante te wreken,
eenmaal in deze villa zwaar gekrenkt en mishandeld. De
ziel van die Ahnfrau leeft en handelt in haar. Ze eischt het
bloed van den beul, en bij ontstentenis dezes, zal Marina
zooveel mogelijk harten en levens breken rondom zich. Dat
is haar zending.
Op zulk een figuur geraakt Silla natuurlijk verliefd.
En Marina had al van hem gedroomd. Hij is immers de

dichter van « Il Sogno », en « Il Sogno » had Marina
gelezen, en Marina had den dichter toen in haar pakhuis
van geestesopdoeming en zielsverhuizing zien verschijnen;
ze was, als onbekende, met hem in letterkundige briefwisseling getreden... En nu stond die geliefde Silva in hoogsteigen persoon daar voor haar, als een bloedeigen neefje....
Gedurig aan worden beiden al zotter, de jongen van liefde,
het meisje van alles. Tot het verhaal op den duur uitkomt
op een waardige bekroning : moord op Silla, op den graaf,
op zichzelf door Marina.
Veel is hier aanwezig om Malombra te stempelen tot
de vermelodramatiseering van dat aangrijpend Engelsch
meesterstuk, Jane Eyre, van Currer Bell. En gezien Fogazzaro's Engelsche belezenheid, lijdt het voor mij geen twijfel
dat de toestanden in Malombra, gezocht en gekunsteld in 't
ijzingwekkende van hun verloop, aanleunen tegen Jane
Eyre's lotgevallen, hoe zeer deze ook liggen op een hooger
28
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letterkundig reliëf, romantisch welzeker, maar toch een
terzelfder tijd onvergelijkelijk pakkend.
-voudigen
Men heeft herhaaldelijk beweerd dat de gang van
Marina's gekheid naar 't getuigenis van specialisten zuiver
wetenschappelijk is. Mogelijk, maar daarmee is de kunst
niet gered, en- geen psychiatrisch bevinden-warheidnog
ooit zal deze Marina maken tot iets anders dan een
mislukt hoofdfiguur, een samenlapsel van ontaarde grillen en
ongerijmdheden, een heksenbrouwsel van ziekelijk-geheimzinnig romantisme en onguren belezenheidsdroesem. Hoewel in veel minderen graad zijn ook Don Cesare en dichter
Silla typen die sporen vertoonen van zoo bedenkelijke
h-ersenontaarding dat ze, al mocht ook Prof. Lombroso _ze
naar zijn gading vinden, veeleer een schrille aandoening
wekken bij fijne kunstnaturen.
Gelukkig is dit alles maar éen stuk van dit boek. Naast
die sombere helft is er ook een blijde. En zoo krijgen we
hier ten slotte e en paar honderd bladzijden uitmuntend
werk.
Men moet inderdaad Italiaan zijn om een huwelijk te
verzinnen tusschen zooveel nachtmerrigen waanzin en
zooveel helderen humor, tusschen zooveel dwaas fantasie
wijs werkelijksbegrip. En op zichzelf is-gespinzovl
't ongetwijfeld een tour de force zulk een mengeling samen
te krijgen en samen te houden.
We vergeten dan ook graag den geheimzinnigen
foore-trio in naam van Tosca Salveador en haar zoon,
maar vooral in naam van Steinegge en zijn dochter en
zijn biechtvader..
Wat een pracht van idealistisch realisme 1 En ik hoop
dat ge in die vreemde samenkoppéling de benaming vindt
van de harmonie - der kunstelementen in haar beste ver
-schijng.
De familie Salveador brengt een brok scherp-afgekeken
moderne leven op dat betooverde slot. Kostelijk, die praat
balmoeder die van achter haar roodzwarten waaier-ziek
Marina's hand en haar millioenen zoekt te kapen voor haar
Nepo. En Nepo zelf draagt in zich dé stof voor vijftien
dandys en even zooveel ploerten.
Genot van een hooger soort, omdat het ethische zich
-
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hier aan 't aesthetische paart, wacht ons bij Steinegge
Edit en Don Innocenzo.
Steinegge, de voormalige Nassausche ritmeester, met
Italië verzeild, en bij Don Cesare
vane
de revolutienaar
geraakt als een soort « segretaro ». Een opgeruimde,
geestige kerel, maar gemoedelijk ook, en onder zijn goede
luim bergend het wee dat hij blijft gevoelen om zijn verlatenheid van wege zijn familie en om 't verlies van zijn
Roomsch geloof. Een Italiaan zal hij nooit worden; als
een echt vaderlander blijft hij rooken en drinken op 't lang
en roemrijk leven van den groszen Furst Bismarck.
In Duitschiand heeft hij een kind moeten achterlaten,
zijn dochtertje Edit; 't wordt bij de familie opgekweekt,
en met zijn Editje tracht hij in betrekking te blijven; maar
al zijn brieven worden door de verwanten onderschept. En
de teleurstelling over dat hardnekkige zwijgen moet natuurlijk ook telkens worden afgedronken. Een sterfgeval maakt
Edit eindelijk los. Ze komt tot haar vader. En in die bloeiende juffer vindt de schreiende slampamper zijn Editje terug.
Edit zal haar leven besteden aan de ziel van baar vader,
die inderdaad voor haar een ideale vader is. Aan die taak
offert het meisje de verleidelijkste toekomst, ook baar stille
liefde voor Silla, die dan wegvalt van haar onder de overmachtige aantrekkingskracht van Marina, maar die even

voor zijn dood wenschte weder te keeren.
Edit is de verrezen Miranda, maar scherper geteekend
naar de werkelijkheid, inniger nog en ernstiger en zuiverder
vroom. Zoo waarlijk een vrouw om ze te te wenschen aan
mijn besten ongehuwdenvriend. In haar prachtig bekeeringswerk wordt ze gesteund door den hartelijken pastoor
Don Innocenzo, een der schoonste priesterstypen in de
Italiaansche letterkunde, de' geest van wijsheid en goedheid
in 't heele boek. En Steinegge voelt het allengs in zijn ziel
opkiaren en glansen en gloeien: het licht van 't geloof gaat
weer op, en dat bekeeringsproces is eeii heerlijk zielkundig
stuk. Zoo staat hij daar, deze onvergetelijke trits, een groep
van ongerepte reinheid, overstralend met zijn glansen
van deugd en geluk al dat rare, nare spiritistisch gedoe van
half-verantwoordelijke menschen.
Ook in dezen roman reeds vraagt tusschenbeide
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Fogazzaro, de wijsgeer-apostel, het woord. 't Is natuurlijk
Don Innocenzo die belast wordt, soms wel een beetje
ondanks zichzelf — want zijn eigen aard is grootmoediger
en tot stiller nadenken geneigd -- met Fogazzaro's jonggewaagde ideeën te verkondigen. Ik hecht er aan hierop
te wijzen, omdat we in Fogazzaro te doen hebben met
echte tendenz -kunst; ge weet wel, tendenz die, volgens
de heeren, altijd schaadt aan het werk als ze trouw
loopt in de lijn van het ongerepte geloof, tendenz waar
zelfde heeren een deugd zien zoodra ze er, soms-inde
tegen de bedoeling van den schrijver in, iets kunnen in
vinden dat minder strookt met de gevestigde leer of ook
maar door hooger toon wat gewaagder klinkt. Daarom
juist durf ik op de doctrinaire deelen in Fogazzaro wat
meer nadruk leggen: wij willen immers in zijn werk ten
volle genieten zijn groote kunst, maar we willen en we
durven even goed uit datzelfde werk den mensch leeren
kennen, die zijn heele leven lang, in meest alle omstandigheden, de katholieken tot voorbeeld mocht strekken.
Want God gave dat , er bij allen zoo weinig als bij hem,
oogenblikken van tekortkoming te ontdekken waren. En
een Roomsche glorie als die van Fogazzaro laten we ons
niet ontfutselen.
Zoo moeten we dan, in 't naspeuren van Fogazzaro's
groei als denker en dweper, uit Malombra dit onthouden
i° don Innocenzo's verklaring :
« In Italia i preti (don Innocenzo con gli occhi accesi,
co' denti stretti, faceva suonar gli erre come trombe di
guerra) non tutti ma molti, e i giovani specialmente, sono
une trista genia, ignoranti, fanatici, ministri d'odio... Lohanno seminano l'odio e lo seminano, e ci cresce intorno a
tutti, dico intorno a tutti the portiamo quest' abito ; e si
perdono anime ogni giorno. »
20 Corrado Silla, in zijn dagen van stevig doordenken,
mag ook aleens Fogazzaro's hart uitspreken : De waarde
der sociale leiding van een volk hangt niet zoozeer af van
de wetenschappelijk' uitgemaakte waarheid die daarmee
wordt verkondigd, maar van het zedelijk goed of kwaad dat
zij draagt in zich. Nagenoeg hetzelfde geldt voor de kunst,
die ook is of althans moet zijn een sociale factor : Preeken
,
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is niet haar taak, noch lessen geven, noch lessen spellen;
maar in de waarheid moet ze haar bezieling putten en het
goede bewerken door de veredelende ontroering die zij de
menschen moet brengen. Gelukkig voor haar dat de driften
in deze wereld zijn. Maar zij moet weten hoe de driften te
drillen naar 't hooger genot, naar 't ware geluk van den
mensch : de driften in haar heerljkste ontplooiing beheerscht door den wil en door het geloof. Zedelijke schoonheid, deugd moet altijd wezen het doel en de kroon.
*
**

Ernstige kritiek kreeg Fogazzaro te hooren over het
zijner onwaardig boeien met zielsverhuizing en verrassen
met knaleffekten, maar heusch werd hij geluk gewenscht
met het vele mooie in zijn eersteling. Dat gaf hem moed
om zich te zetten aan een tweeden roman, ditmaal zonder
toevlucht naar feuilleton-middeltjes.
Vier jaar bleef hij bezig aan 't zware werk, maar
intusschen wij dde hij zich ter uitspanning aan gedichten
als « Dopo la Vendemmia », ((Tempesta estiva », « Idillio
Cosacco ») «Quiete meridiana nell' Alpe », « Canto superbo en andere verzen, waarvan de meeste later in zijn
verzameling werden opgenomen, maar ook, en vooral, aan
novellen als: «Un pensiero di Ermes Torranza », « Una
Goccia di Rhum », «Ii Fiasco del maestro Chieco» en die
prachtvertellingen ((Eden Anto)) en «Fedele ». Al zijn
artistenkunnen heeft hij in die novellen samengeperst : zijn
meesterlijke gesprek- en beschrijfkunst, zijn dichterlijke
vinding, zijn tragisch ontroeren en zijn humoristisch
kieken. Beurt om beurt was 't een kweeken van idealisme
en realisme op die kleine proefvelden, voor hij af kwam in
1 885 met zijn werk op grooter terrein, een terrein dat van
stonde af aan voor hem zal heeten: de wereldliteratuur.
Want daartoe behoort in den strengsten zin zijn Daniele
Co7tis.
In vergelijking met dit önsterfelijk boek blijft Malombz'a
haifbakken Machwerk inderdaad. Eerst nu vindt de romanschrijver zijn echten natuurljken weg, uit eigen inzicht en
macht. Een eerste gedenkteeken van Fogazzaro's dichter

462

ANTONIO FOGAllARO

lijke scheppingskracht en diepe zielkunde. Maar, wijl we van
hem nooit zullen mogen vragen een boek vertelkunst zonder
problema — evenmin van hem als van de meeste heden
romanmeesters -- moeten we hier, in de plaats van-dagsche
't spiritisme, de politiek voor lief nemen, zooveel te gereedelïjker daar die politiek ons een mooien stap zal vooruithelpen
in de richting van Fogazzaro's eigen denken en streven.
Van de eerste bladzijde tot de laatste, de vierhonderdste,
alles echt leven hier, het Italiaansche leven van de 19e eeuw,
zooals hij het later bijna chronologisch geven zal, door al
zijn romanwerken heen. Het leven eener kleinstad met haar
kleinsteedsch gedoe, haar denkbeelden over beschaving,
maatschappelijk verkeer en politiek, met haar typen van
bekrompen godsdienstbazen, van theologeerders tusschen
macaronipot en koffiekan, van pachters in kwezelzedenleer
en gebreveteerde onnoozele-kinderenleiders, van kletsers en
zanikers op de kap en den rug der afwezigen, van afgunstige
sycophanten terend en woekerend op de wrijving tusschen
de dragers van 't genie en die van de macht, van hartelooze
arrivisten, die wel weten enkel te kunnen omhoog klimmen
op de geknotte knuisten van anderen die door hun natuur
groei ze zouden overstelpen met de schaduw van hun-lijken
kruinen. Maar boven 't gevegeteer van mensch -apen en
't gekonkel van vos-menschen zal Fogazzaro ons ook geven
typen van hooger leven, menschen van edel en ruim, van
vast en vruchtbaar geloof, mannen met gezond-kloeke
zeden, harmonieerend in zich den geest van eerbiedwaardige overlevering en van streven naar vooruitgang, in
ouwe trouwe toch voor" en voor alles aan de dogmas der
Kerk, die doceert uit den onfeilbaren Paus; menschen die
't hunne weten en zeggen over kunst en wijsbegeerte en
wetenschap en maatschappij ; menschen die voet bij stek
houden in hun omgang _ met andersdenkenden van hun
eigen ontwikkeling en hun eigen karaktersterkte; menschen
die met heel hun hooge ziel opgaan in hun katholiek geloof
en hun katholieke liefde, waarmee ze in een omarming al
het schoone en groote in de wereld omvademen, ook waar
het straalt uit hen die dwalen te goeder trouw, en die juist
daarom wel kunnen zijn waardige dragers der menschelijke
ziel, eerlijk en heerlijk in hun handel en wandel.
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Greif nur hinein... Meestergrepen inderdaad uit het
volle leven door een kunstenaarshand, ten dienste van een
hoofd en een hart, die een Uebermensch vormen in den
besten zin van het woord: de Uebermensch Fogazzaro, die
in zijn massieve kunstwerk zijn grootsche ideeën heeft
neergelegd over 't verstandelijk, staatkundig en godsdienstig
leven van zijn land, en die de beste daad van zijn scheppend genie voedt met het beste van zijn ziel, met zijn
Roomsch geloof.
« Io sono cristiano catholico ; accetto quindi tutti i
dogmi nel loro vero e proprio senso dalla ispirazione dei
Libri sacri alla infallibilità pontificià. »
« Daniele Cortis » speelt op een dubbel tooneel : 't geliefde Valsolda, en Rome. Om met wetenschappelijke juist
zijn kader op te maken, was Fogazzaro het Romeinsche-heid
leven in 1882 gaan bestudeeren. Op die beide plaatsen zet
hij nu vast 'in dit boek zijn sedert Malombra zoo bewonderenswaardig uitgezuiverde kunst: zoo sterk, zoo bezadigd,
zoo bezonken. De kunst van een scheppenden geest, zijn
personen gewetensvol beeldend naar levend model, zijn
landschappen schilderend realistisch trouw, zijn samenspraken weergevend zoo objectief als waren ze fonografische
herhaling van echte wezenlijkheid. Gedachte, verbeelding,
gevoel, alles krachtig-levend, maar veeleer ingehouden dan
uitspattend, gedwongen en gedrongen in juiste sobere
maat. Zoo is dit boek te gelijker tijd een diepe liefde
een bewogen tafereel van 't Italiaansch-geschidn
politieke leven.
Daniele Cortis, de held, is van de stof der onsterfelijke
typen. Een driftige natuur, gelijk allen die waarlijk groot
zijn, maar een man met wil en karakter, een prachtexemplaar van zelfbeheersching, puttend zijn kracht in een rots~
vaste Roomsche overtuiging; een ridderlijk evangeliedienaar,
een realistisch levenskenner, een man krachtig zich heffend
boven alle aardsche beproeving, een kerel, die liefde en
idealen brengt in de politiek — en, o als dat gebeurt, dan
sist en dan bruist het, in Italië en overal, gelijk bij de
meest geweldige chemische verbinding. Gelukkig nog als
't op geen ontploffingen uitloopt !
Voor deze hoog-reine, staalstoere natuur, met zooveel
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van Bismarck daarin als Fogazzaro, de groote bewonderaar
van den Reichskanzler, er bij mengen kon zonder zijn
idealisme te schenden, verrijst ook de bekoring, heftig en
sterk. Op zijn weg van aankomend politicus dringt zich
Elena, de jonge barones de Santa Giulia, nichtje van Daniele en vrouw van een echtgenoot harer onwaardig. Die
baron is met één woord een zwijn, dat millioenen verbrast.
Elena is een fijn-poëtische natuur, zonder vast geloof ; ze
gelooft in God, ja, en voor de rest in Cortis. Maar als een
christen onwaardig beschouwt ze elke begeerte van loon,
van prijs om deugd en verdienste hier en hiernamaals. Toen
ze Rome bezocht, had ze daar in de kerk der Capucienen
't grafschrift gelezen van Kardinaal Barberini : Hic jacet
nulvis, cinais et nihil. Dat was haar levenstekst geworden.
Elena, ondanks dit, en Daniele, ondanks alles, beminnen malkander. Zij komt enkel in de gezelschappen waar
ze hem vinden lean, en op hun wandeltochten verneemt hij
alles van haar. Wandeltochten langsheen den afgrond,
waarin Elena zou vallen, hield hij, de sterke, haar niet vast.
En voortaan. draagt Daniele om in zijn hart een duel
tusschen zijn geweten en zijn drift, tusschen zijn duidelijken
godsdienstigen en zedelijken plicht en den verwarrenden
eisch der lagere natuur. Al zijn bloed roept om Elena, al
zijn polsen stormen om haar. Maar alle toomt hij ze in, de
brieschende paarden van zijn passie; en hij duwt en dwingt
zijn dierlijk wezen tot het blijft op zijn plaats; tot het neerligt, uitgewoed, in slavernij onder de vaste vuist van zijn
geweldigen wil, met het gebod: «Bemin die vrouw, ge
moogt ze beminnen, ge zult ze blijven beminnen. Maar 't
zal zijn gelijk in 't eeuwig leven, waar de echtgenooten
gehuwd zijn, niet naar het lichaam, wel naar de ziel. » Het
offer is gebracht. Zijn hart blijft Elena omstralen met al
den gloed eener liefde, ver verheven boven 't aardsche stof.
Dat is éen beproeving doorworsteld. Maar er is nog
een andere. Daniele's moeder, ontrouw aan haar man, was
eenige jaren na de geboorte van haar zoon, het huis uitgejaagd. Men waande haar dood ; maar nu weet de zoon dat
zijn moeder leeft, in zonde en in schulden. Hij moet haar
bijstaan in 't geheim, want ze blijft zijn moeder, en toch,
hij walgt van haar.
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Midden in de stormen die van weerskanten beuken op
zijn hart en op zijn hersens, gaat voor Cortis de nieuwe
wereld open, het veld der moderne Italiaansche politiek.
Op de morzels van zijn eigen genot, rijst voor hem sterker
dan ooit een ideaal vaderland gelukkig door hooge beschaving en godsdienstigen bloei.
Maar de menschen, wier afgunst en kleingeestigheid
krioelt aan zijn voeten, fluisteren in 't geniep over hem en
over Elena en over zijn moeder, en ook in 't openbaar
trachten ze hem eensgezind neer te halen uit het paradijs
der toekomst, dat zijn wilskracht zich bouwt : « Ge zijt sterk
en groot, maar een land omkeeren dat kunnen nog geen
duizend lijk gij ». Dan barst het uit: Het hart van den
enthusiast breekt los door 't hulsel van den marmerkoele :
(( Mijn ideaal is mijn heil ; 't is 't vuur dat mijn zieleleven
onderhoudt, 't is Gods stralende zegen op mijn nietig
menschenhoofd, 't is mijn waarde van onsterfelijk wezen,
't is mijn eenige levenskracht... Arche per le mie idee, pel

mio paese, che amo tanto, io sono felice di soffrire. E la
coscienza mi dice che le mie idee devono passare davanti a
tutto. Pit mi si combatte, pits mi si offende, pi û soffro,
meglio sto )) ...
Cortis staal, en hij staat daar, in de kunst, voor
altijd.
En hoe stelt het intusschen Elena ? Haar liefde is zoo

hevig als die van Daniele. Maar zij heeft niet als Daniele
de betoomende kracht van 't geloof. Zij heeft enkel om
deugdzaam te blijven haar overtuiging dat het strijdt tegen
haar menschelijke waarde, egoïstisch te zijn en haar persoonlijk geluk na te jagen. Ze blijft braaf, omdat ze gehoor zamen wil aan haar recht geweten. Maar stellig zou ze
bezwijken soms, kon ze niet steunen op de onwankelbare
sterkte van haar geloovenden minnaar. Hij is haar voor
blijft ze een vrouw die een zeldzame-zienghd,o
hoogte van menschenwaarde bereikt, een vrouw, die klaar
voor oogen houdt haar duursten plicht, en wie enkel de
genade van 't geloof ontbreekt, om ethisch zoo heerlijk te
zijn als ze aesthetisch is.
Intusschen wordt Cortis met een kleine meerderheid
in de kamer- verkozen. Maar pas is hij te Rome, daar barst
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het in zijn privaat leven weer langs beide kanten uit :
Elena's toestand bij haar man wordt onhoudbaar; zijn
moeder klampt zich in al haar schijnheiligheid vaster dan
ooit aan haar invloedrijken zoon. Zoo komt het op 't uiterste.
Met ontredderde hersens moet Cortis zijn maidenspeech
houden, en hij zakt gebroken in malkaar. Maar er is ijzer
genoeg in zijn gestel om den zenuwaanval te boven te
komen. Enkele dagen rust, waarin zijn moeder en Elena
twisten om 't voorrecht hem te verplegen.
Daniele is hersteld. Maar nu komt het oogenblik dat
Elena's moreele krachten te kort zouden schieten. Haar
man heeft zich in Europa onmogelijk gemaakt. Hij moet
weg over Japan naar Amerika. En zij, zal zij mee ? « Devo
andare ?» Ja, zegt Daniele.
« Daniele, klaagt ze, zullen we malkander ooit
weerzien ? »
« God is goed, antwoordt Daniele, zelf diep ontsteld ».
Daar komt een oogenblik bedwelming. 0, ze zou
willen blijven, ze zou Daniele willen in de armen vliegen.
Maar Daniele blijft sterk, want hij gelooft, en hij heeft
gebeden.
« En zullen we malkander schrijven? » vraagt ze,
door liefde overstelpt.
En Cortis « Ik zie geen reden om het niet te doen.
Laten we malkander schrijven als vrienden. Laat ons in de
opoffering volharden tot het einde ! - »
Elena gaat; en met verschen moed en kracht slaat
Cortis de hand aan zijn levenswerk. Maar uit de politiek
wil hij heen.
Wie sprak er eens van «platonisch overspel »? Goed
zoo, maar hij die in dit boek niets anders ziet, zal beter doen
onder den grond aan mollewerk te gaan wroeten. Al wie
zweven durft, zal ondervinden dat het hier gaat hoog, zeer
hoog, en dat op die beide wezens al heel weinig kleeft van
't aardsche stof, waarvoor zelfs de besten zich zoo weinig
vrijwaren. Ik heb al dikwijls gedwaald, maar hierin dwaal
ik toch zeker niet, namelijk dat er meer menschen geroepen
zijn om hun zaligheid te bewerken in de wereld dan wel er
buiten; en dat zulke menschen practisch beter gediend
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zijn met heiligenlevens als deze van St-Bernardus en
St-Philippus Neri dan met deze van de zeer uitverkorene
wereldvluchtigen, die niet eens hun moeder durfden bezien.
Vraag er hen allen op na, wien eenmaal de scrupuleusheid
een kostelijke levensbrok heeft ontstolen.
Wij hebben hier voor ons twee echte heldennaturen, die
beiden om 't meest door hun prachtig voorbeeld sterken en
stalen alles in ons wat groot is en goed. Heil den schrijver,
wiens kunst zoo wortelt in zijn leven, dat hij uit zijn eigen
vleesch en bloed zulke scheppingen teelt! Heil den katholiek
die de draagkracht van zijn godsdienst kent, en zijn alles-verheffende stuwing door het werkelijk leven; heil hem, die niet
vreest door zijn boeken te jagen de volle drukte der wereld,
de onstuimigste stormen van de menschelijke drift, maar die
daar slaat rondom den duinen- en dijken-gordel van zijn
karakter en van zijn geloof, en die de ontstelde _ wateren
temt met het woord waar de kracht in klinkt van Gods
gebod : tot hiertoe, verder niet ! Zie, dat is de kunst die
verheft en die adelt, de kunst die maakt dat er nog stof
blijft om fier te wezen over de intellectueele krachten die
't menschdom besteedt aan de literatuur der romans. Dat
is de kunst die de volkeren voedt en ze meevoert naar
hooger.
Met dit boek leverde Fogazzaro zoogoed als volmaakt
werk in dat soort. Zuiver technisch gesproken is het dan
ook wel zijn meesterstuk gebleven. Met een ruk reikt zijn
schepping tot het hoogste waartoe de Italiaansche romanletterkunde ooit bleek in staat te wezen: nevens Grossi's
« Marco Visconti », nevens Cantu's « Margherita Pusterla »,
nevens Bresciani's « Lorenzo », en bijna nevens Manzoni's
weergalooze « Promessi Sposi », misschien wel het ideaal
van alle romans. Dikwijls genoeg- werd Fogazzaro de
voortzetter van Manzoni genoemd ; dat zou heel juist
wezen, lag daarin niet een miskenning voor hen die
onmiddellijk na Manzoni zijn werkzaam geweest. Want
men heeft ongelijk te vergeten dat er tusschen Manzoni's
roman en de romans van Fogazzaro, die den grootmeester
waardig zijn, zoowat zestig jaren liggen. En binnen dien
tijd is Manzoni waarachtig niet zonder gelukkige leerlingen
_geweest. 'k Wijs maar even op de daareven genoemden en,
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vooral op Bresciani, die allicht juist omdat hij Jezuiet was
stelselmatig wordt geweerd uit de letterkunde, waar hij
nochtans recht heeft op een heel mooie plaats.
Maar laat ons niet vergeten dat we, buiten ons letterkundig onderzoek, ons ook de studie van den mensch
Fogazzaro ten doel stelden. En, in dat opzicht, geeft
Daniele Cortis, veel ineens. Immers Daniele's politiek is
heelemaal die van Fogazzaro zelf. Voor beiden is 't ideaal:
cc Libertà della Chiesà e libertà dello Stato, ma uno stato
compreso dell' importanza civile della religione e profondamente rispettoso di essa ».
Dat werkt nu Daniele uit in zijn kiesredevoering, die ik
hier grootendeels -moet laten volgen, liefst in 't oorspronkelijke, wijl ik door vertaling een dergelijk meesterstuk niet
schenden wil, en wijl de toon zoo uitnemend laat hooren
hoe hartelijk Fogazzaro akkoord gaat met de zienswijze van
den Duitscher Lichtenberg: «Einen Roman zu schreiben
ist deswegen vorzüglich angenehm, weil man zu allen Mei
gern einmal in die Welt laufen lassen will,-nuge,dima
allemal einen Mann finden kann, der sie- als die seinigen
vorträgt ».
..... Il mio ideale politico non sara mai l'ideale politico
del partito che vorrebbe subordinare i diritti e gli interessi
dello Stato a un' autorità, sia pur grande, sia legittima, ma
fondata sovr' altra base, con altri mezzi, per altro fine. Io
posso desiderare, per un concetto di equilibrio politico e
per un patriottico voto di pacificazione interna, che questo
partito accetti onestamente l'attuale ordine di cose, ed entri
utile e rispettabile nella Camera; ma se io avro in quel tempo
l'onore di sedervi, non rniliteró mai con esso, fino a che,
almeno, trasformatosi di partito essenzialmente religioso in
partito essenzialmente civile, non modifichi profondamente
le proprie vedute sui diritti e le funzioni dello Stato.
siete voi, signori elettori della vecchia legge, che
avete in pugno un grande potere dello Stato, ma si sta già
predicando ii Nuovo Testamento, e domani ne farete parte
evangelicamente alle turbe. E' una inguiriosa follia di
credere che questi nuovi ellettori vorranno subito wettere
Ie mani su qualche cosa e che il paese andrà a sogquadro ;
ma e pure una follia i1 non riconoscere che si sara fatto,
-
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non un salto nel buio, ma un lungo passo avanti nella
chiara fatale via della evoluzione democratica, e che le
nuove moltitudini elettorali saranno inclinate a procacciarsi un utile diretto con la loro partecipazione al Governo,
a promuovere un' azione legislativa, esagerata ed improvvida, esclusivamente a loro favore. Io non ne provo,
signori, una vana e puerile paura; io credo che vi è in
questo fermento democratico qualche lievito rubato al
cristianesimo; io vedo nel mio pensiero un luminoso e
possibile ideale di democrazia cristiana, molto diverso da
quel dispotismo di maggioranze egoiste, avide di godimento, che minaccia le libertá moderne. Non è sulla base
di aerei ideali che si puè costituire un vero partito politico;
non vi si cammina su, lo so bene. Ma un ideale ci vuole,
esso é la forza di coloro che avversano le nostre istituzioni;
e noi, quali ideali abbiamo da opporre loro? Oggi la riforma
elettorale e l'abolizione del corso forzoso, domani la perequazione fondiaria e Ia rendita a ioo.
« E non basta ? » disse una voce.
« No », rispose Cortis « non basta a tenere uniti i
cuori e le intelligenze, molto piü con un corpo elettorale
ampliato in cui il sentimento e la fantasia avranno tanto
maggior potenza. E quando mi si parla di un partito nuovo
il cui ideale sarebbe puramente la conservazione degli

ordini sociali e politici come ora esistono, io dico ancora
che ci® non basta, che questo ideale è senza grandezza e
senza vita. La patria, signori, non si conserva come un
vecchio monumento immobile, cingendolo di puntelli e di
spranghe ; la patria è un essere vivente, un organismo che
continuamente si sviluppa, che si conserva con il movimento ragionevole, con il giusto esercizio di tutte le sue
naturali facoltá.
A queste parole pronunciate con voce veemente vivi
applausi scoppiarono nella sala.
« Io desidero », ripiglió Cortis tranquillamente, « la
costituzione di un partito che abbia nel pensiero il
luminoso ideale di cui vi ho parlato e che espressamente
consenta, in ordine a quello, sulle necessitá presenti. Io
sono convinto che se si vuol preparare l'avvenimento di
una democrazia sinceramente liberale, senza predominio di
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alcuna classe, ci vuol un potere politico abbastanza fermo
per condurre un paese, giusta un concetto prestabilito,
sopra e, se mai fosse necessario, anche contro i flutti delle
maggioranze parlamentari: ci vogliono dei ministri convinti
che la monarchia non è una irresponsabilità nelle nuvole,
non e uno stemma coronato sul coperchio del meccanismo
costituzionale, ma è una ruota maestra, se cosi posso dire,
di questo meccanismo, una ruota responsabile davanti a
Dio e alla storia e che si guasta ben presto, per una legge
comune, se resta inoperosa. Allora questo potere cosi forte,
sicuro di una larga adesione nel paese, puó e deve essere
molto ardito, e, lasciando libero sfogo a tutte le opinioni,
prendere in mano le questioni sociali, condurre ogni riforma possibile con ogni cautela, misura e fermezza...
Io ricordo che un uomo di grande ingegno e di grandi
studi politici, mi diceva : il popolo e un fanciullo, lasciate
the giuochi col fuoco, lasciate the si scotti, imparerà. Questa
è la legge naturale, e a volerla contrariare si fa peggio. Ebbene signori, io non sono persuaso di tale dottrina; io dico
the per la legge naturale coloro the hanno senno, volontà e
forza si uniscono a impedire the altri bruci la casa comune.
n Ma non basta ancora, per il futuro partito, di consentire in un simile indirizzo di -governo ; bisogna consentire
nella questione ecclesiastica e religioza.
Tutti zittirono e Cortis riprese la parola in mezzo a un
silenzio pieno d'elettrico.
« Io vi dico, signori, the nessun principato, nessuna
repubblica scioglierà mai i problemi sociali dell' avvenire,
senza la cooperazione del sentimento religioso; il quale non
potrà essere dato in Italia the dalla Chiesa cattolica....
Pur troppo, signori, la curia di Roma e gran parte
del clero cattolico hanno mostrato una cosi cieca avversione
al nostro movimento nazionale, un tale funesto apprezzamento dei beni terreni the quando si parla in Italia di favorire il cattolicismo è facile di sentirsi rispondere-_ come fu
risposto in Africa a quel missionario the, parlava di Dio
onnipotente : e se ci mangia ? To ho domandato piü volte a
me stesso se l'attuale reazione violenta contro la Chiesa e i
suoi istituti, riconducendo, col suo Procedere, il clero alla
-

ANTONIO FOGAllARO

471

povertà e all' umiltà evangelica, costringendolo allo studio e
all' illibatezza, non riuscirà salutare al vero sentimento cattolico. Ma un prudente uomo di Stato deve considerare in
tale eccessiva reazione ii periëolo di quelle credenze che
insegnano ii rispetto della legge, la fraternità umana e una
specie di subordinazione morale delle classi piû agiate alle
phi sofferenti, in cui è l'aiutö maggiormente gagliardo che
possa desiderarsi per riparare le ingiustizie e le miserie
sociali.
» 11 futuro partito dovrà dunque da un lato consentire
nella rigida applicazione del diritto comune alla Chiesa.
» Jo non vi dirè sin dove andrei per questa vita: son già
troppo caro al vostro venerabile clero cui non intendo
offrire, in espiazione de' miei peccati politici, nè mdaglie
benedette, nè vite di santi, nè supplementi di congrue.
Un riso ironico gli lampeggiava negli occhi pronunciando quest' ailusione a certi procedirnenti del suo emulo.
La sala risuonè di nsa e d'applausi.
» Ma d'altro lato, prosegul Cortis alzando la fronte e
aggrottando le sopracciglia, bisogna consentire in questo
pnincipio affermato dal conte di Cavour in un memorabile
discorso sull' abolizione del foro ecclesiastico, che al
progresso della società moderna si richiede il concorso della
religìone e della libertà. Bisogna esigere l'istruzione reh-

giosa data dal clero dove vuole e come vuole; non bisogna
stupidamente figurarsi di offendere la hibertà perchè non si
tohlerano professori di ateismo agbi stipendi dello Stato;
bisogna riconoscere le associazioni religiose che non hanno
uno scopo contrario alle leggi, guarentire in massima a tutti
i cittadini il pacifico esercizio del proprio culto in privato o
in pubbhico, astenersi da qualunque immistione legale o
violenta negli affari interni della Chiesa, salvo ii diritto di
tutela sulle sue proprietà; bisogna che ii governo mostri
sempre cob suo contegno di attriduire un altissimo vabore
allo spirito religioso... (i)
(i) 't Kan zijn nut hebben op dit oogenblik in ons land dit
brokje tekst te vertalen: ((Wij moeten eischen dat het gods.
dienstig onderwijs wordt gégeven door de geestelijkheid, waar
zij wil en zooals zij het wil. Laten wij ons niet dwazelijk
inbeelden dat wij de vrijheid zouden beleedigen omdat wij geen
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« Voi mormorate, signori, ma io mi figuro quali meno
benevoli accoglienze otterrei se avessi mai l'onore, come
non me ne mancherebbe l'audacia, di dire a un' adunanza
di sacerdoti quale dovrebb' essere, a mio avviso, la condotta del clero per il maggior bene della religione cattolica.
I vostri radi susurri mi hanno risvegliato in mente un
ricordo di scuola. Io ricordo aver inteso descrivere a scuola
certi grandi banchi di conchiglie viventi che, giacendo sul
lido del mare, si aprono al sole, fanno udire, chiudendosi,
un largo mormorio ogni volta the qualche nube lo oscura.
Lasciatemi credere the avete trovato nelle mie idee molto
piü sole che ombra.
Debbo poi dichiararvi the io stimo ancora alquanto
immatura la formazione di questo futuro partito, e the
perció non vi era ieri, non vi e oggi alcuna opportunitá di
segnarne le basi in un programma elettorale, anche perchè
una complicazione estera, collegata con la nostra politica
ecclesiastica, potrebbe costringere temporaneamente lo
Stato ad essere meno liberale nei suoi rapporti giuridici
con la Chiesa.
Sollecito di obbedirvi, non ho considerato, ho sdegnato considerare il pericolo the troppo aperte e ardite
dichiarazioni mi togliessero l'onore di entrare col vostro
suffragio in Parlamento...
Si parló di alte iniuenze a_mio favore; non ne ho mai
mendicate, ne ora ne mendicheró. Se vi hanno in questo
collegio dei numi the tutto muovono col Giglio, non voglio
si dica di me come di quell' imperatore romano prossimo
a perdere il potere e la vita : alieni jam immerii fatigabat deos.
Uscendo da questa lotta vinto ma non abbassato, io mi
ricorderó, signori, ehe in ogni paese libero vi sono dei
rappresentanti senza mandato, dei legislatori fuori del
leeraars in atheïsme dulden, op 's rijks kosten onderhouden. Wij
moeten de godsdienstige genootschappen erkennen, in zoover
zij geen doel hebben strijdig met onze wetten; wij moeten voor
alle burgers als stelregel waarborgen de vreedzame uitoefening
van hun eeredienst in 't bijzonder en in 't openbaar; wij moeten
ons onthouden van om 't even welke inmenging, wettelijk of
gewelddadig, in de innerlijke zaken der kerk, behalve het recht
van , voogdij over hare eigendommen; 't is noodig dat onze
regeering altijd met haar voorbeeld toone dat er een allerhoogste
belang moet worden gehecht aan den godsdienstigen geest ».
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Parlamento; che vi è modo per ogni cittadino di propu
quare davanti alla nazione qualunque concetto politico, e
che una muta pallina bianca o vera non è ii solo mezzo né
ii piu potente di farlo prevalere ».
Geen wonder dat er opschudding was in de zaal; geen
wonder dat de president den redenaar stilletjes toefluisterde:
((Bravo, bravo, belle idee, idee nobili»; geen wonder dat
Cortis er, bij de verkiezing, nauwelijks doorkwam; geen
wonder dat de nieuwgekozene den tijd voor zijn partij nog
niet rijp zag; geen wonder dat hij, alvorens tot eigenlijk
handelen over te gaan, zijn ontslag moest nemen (i).
Misschien mag het jammer heeten dat delijfelijke dubbelganger van Daniele Cortis niets in de wezenlijke politiek heeft
beproefd. Veel nadenken en lang toezien behoeft het immers
niet om tot de overtuiging te komen dat de staatkunde een
practische wetenschap is, in een kunst, waarin grootmoedige
dichtersvisie nogal eens te pas komen zou, en die voor het
volk beter dingen zou uitwerken dan dorre redeneering,
bekrompen burgerlijkheid of boze diplomatievermogen.
Naar de kamer wilde Fogazzaro heelemaal niet : Hij
besefte te zeer dat, waar het hart van de natie moest kloppen,
de gal werd gebrouwd. Maar zelfs binnen engere grenzen
wou Fogazzaro niet optreden: Men bood hem 't burgemeesterschap aan in zijn geboortestad. Maar Fogazzaro
antwoordde aan de delegatie zijner medeburgers
((Tutta la mia gratitudine, è dovuta ai concittadini,
che mi dimostrano ii loro affetto e la loro fiducia.
È amarissimo per me di non potervi corrispondere come
vorrei; ma devo assolutamente obbedire all' impero della mia
coscienza, la quale m'impone di non mancare a doveri scritti
nella mia stessa natura, per assumerne altri che, qualunque
siano le apparenze contrarie, non sarei atto a compiere. »
Tot meer vereenzaming nog dan voorheen werd
Fogazzaro te dien tijde genoopt door den dood van zijn
vader (1887), zijn besten vriend naar hart en hoofd, en door
de ziekte van zijn lieven dichtervoogd Zanella, die stierf
't jaar nadien. Aan zijn vaders gedachtenis wijdde de
(') Daniele Cortis was in 1903 aan zijn 30e uitgave. Van cUt
boek verschenen ook twee Nederlandsche vertalingen.
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piete-itvolle zoon een sonnet, een heerlijk in memoriám,
en Zanella huldigde_ hij met een studie, die later in zijmm.
bundel « Discorsi » werd opgenomen.
In 't sterfjaar van zijn vader hield Fogazzaro te Florence een merkwaardige voordracht, die men ook in de
« Discorsi » terugvindt en die heet : « Un Opinione di A les

-sand,'oMzi».
Die « opinione » van den Meester is eigenlijk deze :
« Non si deve scriver d'amore in modo da far consentire
l'animo di chi legge a questa passione... L'amore e necessario a questo mondo : ma ve n' ha quanto basta e non fa
mestieri chc altri si dia la briga di coltivarlo ; e col volerlo
coltivare non si fa altro the farne nascere dove non fa
bisogno. »
Hierin gaat Fogazzaro met zijn vereerden dichter niet
mee. Hoe hij zijn theorie over de liefde afleidt uit zijn
andere wijsgeerige denkbeelden zullen we later zien. In
deze voordracht verkondigt hij dat hij onder liefde heel
wat anders dan geslachtsneigingen verstaat, dat hij in de
liefde een zedelijke kracht en een zedelijke schoonheid
huldigt, die de zielen zuivert en adelt met ze te sterken

door malkander en ze te doen opgaan in malkaar; dat er
bij 't lichamelijk huwelijk, ter volbrenging van de natuurlijke wet, ook een geestelijk huwelijk wordt gesloten, ter
volbrenging van een hoogere wet, die de ware liefde is en
blijft, ook als de andere heeft uitgediend. En van deze
soort liefde kan er nooit genoeg inde wereld zijn.
Verder is Fogazzaro 't volkomen met Manzoni eens,
en hij drukt er op dat hij in geen geval in de letterkunde
wulpsche voorstellingen wil dulden, ook niet waar ze voor
kwansuis am op 't slot van 't verhaal haar verdiende-komen
bestraffing te vinden.
-

-

Na de realistische levensbedrijvigheid in Daniele Cor
kwam de idealiteit der dichterlijke droomen weer tot-tis
haar recht in Il Mistego del Poeta, den roman, die in f888
verscheen. In Daniele Cortis had Fogazzaro als 't ware
zijn summum van mannelijke wilskracht gegeven. In « il
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Mistero » trok hij zich terug in zijn weeker, senti-menteeler
gevoelssfeer. Zachtjes aan had hij zich daarin laten mee
een uitspanningsreis door 't romantische Zuid -tronep
Hij had Beieren, het Schwarzwald en den-Duitschand.
Rijn bezocht.
De held van 't boek, die geen naam heeft, die « il
Poeta» heet zonder meer, is natuurlijk weer Fogazzaro
zelf. En zijn mysterie, dat zal zijn de geheime bron van
zijn kunst.
« Il Poeta » komt uit een crisis. Hij is gelukkig een
periode uitgeraakt van neerslachtigheid en zedelijke slapheid, waarin hij zich had laten glijden op de helling eener
onwaardige liefde. Zijn droomengeloof van uit Malombra's
tijd was hij nog niet kwijt; in een van zijn visioenen
had hij zijn ideale geliefde gezien en haar stem gehoord.
Dat beeld en dat geluid had hij uitstekend onthouden.
In zijn wandelingen te Valsolda en aan zijn Lago di
Lugano herstelt hij langzamerhand de gehavende sereniteit
van zijn ziel. Op eens, daar hoort hij de zilverstem weer die
hem in zijn droom zoo bekoorde, en hij ziet zijn meisje
in levenden lijve. 't Is Miss Violet Yves, een Engelsche
die in Duitschland woont, maar die thans met haar zieken
oom een reis door Italië doet. « Ii Poeta )) zint er op, een
weg te vinden naar 't hart van Violet. Gemakkelijk is dat
niet. Violet heeft ondervonden wat liefde is en ontrouw.
Een lichte beroerte was 't gevolg geweest, en dit heeft haar
linkerzij gedeeltelijk verlamd. Dat weet de dichter. Maar
de broosheid van 't aardsch bestaan raakt hem niet. Een
beetje meer of minder, 't moet toch altijd breken op den
duur; en zijn doel is niet het tijdelijke, maar het eeuwige
samenzijn. De dichter weet nog, dat Violet, na die eerste
ondervinding, veel van haar platonisme heeft opgeofferd,
en zich nu door haar berekenende familie heeft laten verloven met een practischen Duitschen professor op jaren.
Maar Violet bleef dichtens- en droomensgezind in de ziel.
Ze had Leopardi gelezen, en ook ((Luise)) van «il Poeta »,
en haar toekomende zou zij wat minder dik en wat minder
kaal begeeren. Ik hoop niemand te ontstemmen met den
toon van dit relaasje. Men kan veel gevoelen voor 't mooie
der romantiek, en toch bij 't genieten der onweerstaanbare
{
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dichterlijkheid van dit boek zichzelf nu en dan een glim
veroorloven.
-lachje
Kortom, Miss vindt dat ze 't op den duur veel beter
met « il Poeta» dan met haar Duitscher zou kunnen stellen.
Maar oom, die misschien iets vermoedt, wil dadelijk naar
huis terug. Weemoedig vaarwel; Violet vindt het best dat
« il Poeta» niet verder om haar denken zou, en ook zij wil
hem trachten te vergeten. Zoo trekt haar ziekelijk lichaam
weer naar Duitschland, maar haar ongeschonden ziel blijft
« il Poeta» bij als een Beatrice, hem schenkend nieuwe
scheppingskracht en nieuwen studieijver een heelen winter
lang.
Zijn verzen levert hij als overtuigende bewijsstukken in
den roman zelf er bij : en 't is inderdaad prachtwerk, wel
fijnste minnepoëzie ooit in taal van Petrarca-lichtvande
geschreven. De muze hier is de geleidster op den weg naar
't verloren Eden, ze heft de blikken van den dichter naar
onvergankelijke _ idealen en ze waarschuwt hem tegen elke
verlaging van zijn kunst, waaraan hij thans zoo erg bloot
staat, nu de mode van 't naturalisme en 't verisme hem
wil meesleepen naar een rumoerige populariteit. Maar hij

zal de reine kunst en de reine zede trouw blijven, en, zwijgt
zijn ingeving, dan zal hij nog niet gaan om verstrooiing
naar de wereld; hij zal zich opsluiten de lange winteravonden, en studeeren. Waarlijk in éen seizoen gaat er heel wat
lezing door : Ranke's « Geschichte der Päpste », de heele
Alfieri, de heele Mickiewitch, allerhande Italiaansche volks
-poëzie,WlhmMstrHbeSpnc'Pilsof
Sociology, de blijspelen van Plautus ; en daarbij dosimetrisch per dag : een zang van Dante, honderd verzen van
Virgilius en vijftig van Homerus. De rest van den tijd gaat
dat mag « il Poeta )) zichop in brieven aan Violet, en
een bezoek nu en dan in fijn gezelschap en
wel gunner
in den schouwburg.
Maar 't wordt lente, en « Il Poeta » werpt de boeken
weg. De ziel van Violet is hem niet langer genoeg. Hij moet
ook haar lichaam weerzien. Hij reist Italië rond, hij trekt
den Brenner over, en komt eindelijk te Nurenberg aan,
waar zij woont met haar drie ooms. Op een uitstapje naar
Eichstatt krijgt « Il Poeta» zijn mededinger te zien. Neen,
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waarachtig, dat zal niet! Ondanks haar verbod, weet de
dichter weer bij Violet te geraken. Nu wordt het door haar
ooms in twee parten gelegd of door hen verstooten te
worden of te trouwen met den professor. Violet verkiest
den roman, en vlucht met haar dichter naar Keulen. Ze
doen de Rijnvaart en de bruiloft wordt gevierd te Rüdesheim. Nu wil het paar dadelijk naar Italië weer; maar 't was
voor Violet te veel opwinding. Ze krijgt een tweede beroerte,
en ze sterft.... Beider huwelijksleven duurt nu onsterfelijk
voort. De eenzame dichter leeft altijd met haar. «Ii Poeta»
doet niets zonder haar te raadplegen. Haar ziel is zijn hart
en zijn geweten, en de aardsche Beatrice is als bij Dante een
hemelsche geworden.
Het laatste deel van 't werk is inderdaad zoo etherisch
dat hier geen enkel vleugje scherts meer te pas komt. Aan
dit heele fijn-doorvoelde boek trouwens, zoo vol poëzie en
ontheffing van de aardsche werkelijkheid, zou men niet
vermoeden dat » ii Poeta» beschikt over iets van dien
humor, dien Fogazzaro zoo kwistig elders heeft rondge
-spreid.
De meer nuchtergezinden zullen « 11 Mistero» erg
sentimenteel blijven vinden. Maar een toonbeeld van hooggehouden ingeving blijft het uiterst fijn-verzorgd ãutobiografietje toch. En de beide romans bijeen, deze en Cortis,
zijn een bewijs van verbluffende veelzijdigheid in de hooge
romankunst.
*
**
Tusschen deze eerste scheppingsperiode van Fogazzaro
en zijn tweede, schitterender nog en machtiger, en als
geheel bewonderenswaardig logisch-gesloten, ligt zijn wijsgeerig-wetenschappelijk werk, of althans de basis er van.
«Wijsgeerig-wetenschappeljk» :'t is een euphemisme
wellicht. Want ik geloof dat Fogazzaro beter en wijzer had
gedaan te blijven dichter en romanschrjver - zonder meer.
Nu, de bekoring was hem te sterk. 't Was overigens
een schoone bekoring. Zooveel te meer onweerstaanbaar
bleek ze voor zijn grootmoedig hart. De geest moest wel
volgen.
We vernamen airee dat Fogazzaro's jeugd-nieuwsgie-
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righeid naar Darwin was gegaan. Instinctmatig, als 't ware,
scheen hij evolutionist. Na zijn twij feltij d stond voortaan
vast bij hem het geloof in de geestenwereld, met veel eigen
fantazieën daarbij, en -het geloof in den éenen scheppenden
Geest, met ook wel wat eigen dichterschap daar rondom.
Maar datzelfde dichterschap was ook uit zijn aangeboren
aard geneigd de stof in zoover te veredelen dat ze niet enkel
was het afzonderlijk scheppingswerk van God, maar dat in
die stof was te vinden het voelbaar verband bestaande tusschen alle geschapen dingen; dat door God zelf in de stof,
als verschijning in den tijd, de streving was gelegd om zich
van 't laagste stadium tot het hoogste uit eigen ingeschapen
wetten te ontwikkelen. En Fogazzaro, die een dichtende
denker was en bleef, veel meer dan een denkende dichter,
droomde nu dag en nacht van een theorie die logisch den
geest zou doen ontstaan, git de stof, en even logisch de stof
zou doen stijgen tot den geest. Zijn eerzucht was het, ons
katholiek geloof, dat ook voor hem de waarheid en de
zekerheid was, te verbinden met zijn evolutionnistische
opvattingen, des te wolkeriger daar ze zoo eenvoudig waren.
Zijn eigen denkerskracht zou hem waarschijnlijk in den

steek hebben gelaten, maar een toeval, dat hij immer bleef
beschouwen als een tusschenkomst van de Voorzienigheid,
liet hem de hand leggen op het werk van een Amerikaansch
professor, Joseph Le Conte : ((Evolution and its relations
to religious Thought ». Daar stond waarachtig Fogazzaro's
levensdroom opgezet met al het imposante van een harmonieus uitgewerkte wetenschappelijke hypothesis. Ieder
mensch vindt in zich een elementaire verwarring, die niets
anders is dan 't gevolg der onderlinge verhoudingen en
twisten van de heele reeks bestaansvormen die de stof heeft
doorgemaakt alvorens uit te komen op het menschelijk leven;
ieder mensch vindt ook in zich een onweerstaanbare zucht
tot stijging naar hooger, naar beter, een verheffing boven de
stof. De mensch is alzoo de einduitslag van lagersoortig
leven, gradueel ontwikkeld in 't verleden, en terzelfder tijd
de aanvangsterm van een betersoortig leven, even gradueel
zich ontwikkelend in de komende tijden. Van den mensch
nu hangt het af, bij voorkeur het een of het ander te zijn
een voortzetting van zijn lager, of een veredeling van zijn
-
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hooger ik. Hij kan blijven verbroederen met de serie waaruit hij is ontstaan, hij kan zijn stijging naar een hooger
serie bespoedigen en verstevigen. De theorie van Le Conte
werd algauw voor Fogazzaro een uitgemaakt feit.
Was dat nu bij den grootmoedigen, edelgezinden poeet
gebleven een privaat gelief hebber, een geestdriftige dwepe
rij , waarvan de dichterlijke onschuld de wetenschappelijke
onnoozelheid, tot goedgemeende bevrediging van zijn trouwe
Roomschheid, best kon dekken : dat was te vergoelijken,
maar dat bleef zoo niet. De geestdriftige dichter moest urbi
et orbi verkondigen wat hij had gevonden. Hij wilde beletten dat nog langer welmeenenden hun geloof verloren,
omdat ze geen verband vonden tusschen dogma en weten
-schap.
Hij zou hun dat verband aan de hand doen.
Voor beide, voor urbis en voor orbis, had hij ongelijk.
Een dichter als Fogazzaro, die wil gaan doen aan wetenschap, en die dan uitkiest de wetenschap die den meest
positieven vorscherszin eischt, speelt met vuur; een dichter
als Fogazzaro, die niet enkel wil Opgaan in zulk een weten
maar ook nog voor 't publiek daarvan de apostel wil-schap,
zijn, speelt met vuur en met buskruit; een dichter als Fogazzaro, die niet enkel wil opgaan in zulk een wetenschap,
die niet enkel de leermeester wil zijn voor al wie hem hooren
wil, maar daartoe uitkiest een terrein dat af en toe van de
wetenschap in den godsdienst verloopt, met telkens weer
hernieuwde punten van dreiging en strijd tusschen het
voorwerp van zijn liefhebberij en de Kerk, die hij met ons
belijdt te zijn de groote leermeesteresse voor alle volkeren
en alle tijden, een dichter die dat waagt, waarmee speelt
die ?
En toch dorst hij dat aan in zijn naiefheid, roekeloos
en argeloos om het meest. De toetsing van zijn eigen
ideeën aan die van Le Conte gaf hij herhaaldelijk in woord
en schrift, vooral in de drie opstellen : Per un recente
raffronto delle Teorie di S. Agostino e di Darwin circa la
creazione, Per la ' Bellezza di un idea, en l'Origine dell'
uomo e il sentimento religioso. (I) Zeer dichterlijk deelde hij
later mee hoe de nieuwe openbaring hem was overkomen :
(r) De drie werden later verzameld in « Ascensioni Umane ».
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« Ricordo.. con quale :emozione e stupore ho sentito
per la prima volta, da giovinetto, rivelarmisi improvvisa
nel pensiero una bellezza : sensibile del Bene superiore dei
sensi, del Bene puramente morale. Ora, leggendo nel
volume del Le Conte i capitoli, dove egli affronta il problema religioso, scoprendo via via di ' periodo in periodo le lila
e la mira del raggionamento, un simile stupore s'impadróniva di me, il cuóre mi batteva forte come all' appressarsi
di una rivelazione nuova. Le idee sorgenti dal libro Si
svolgevano, si compievano rapide nella mia mente, ed ecco,
sul declinar della vita, una bellezza sensibile del Vero
superiore ai sensi, del Vero puramente intellettuale, saliva
e si spiegava per la prima volta nell' anima mia. La fedele,
costante voce interiore non aveva mentito ; non solo non
vi era antagonismo fra Evoluzione e Creazione, ma 1'imm.agine del Creatore mi si avvicinava, mi s'ingrandiva
prodigiosamente nello spirito, ne provavo una riverenza
nuova e insieme un sgomento simile- a quello the si prova
affacciandosi all' oculare di un telescopio, scoprendovi di
botto nello specchio, vicino, enorme, l'astro the poc'anzi si
,

è guardato ad occhio nudo nel cielo. Gli ultimi chiarori

Bella sera vennero nel mio studio prima ch'io terminassi la
lettura. Lasciai il libro, mi posi a una finestra the guarda
dall' alto i piani distesi fra le Alpi e il mare. Nella emozione
religiosa di quell'ora, contemplando l'oriente oscuro e profondo, ascoltando gl'infiniti susurri e bisbigli della notte,
the parevano sommesse parole viventi piene dello stesso
relogioso senso, ho provato il mio maggiore conforto come
artista, e ho pure sentito il debito di render e testimonianza
alla verita infinita della divina sua luce. La ho resa e, se
mi basteranno l'ingegno e il tempo, la renderó ancora ».
« Bellezza» was het zeker genoeg.
De staat der evolutieleer, omstreeks i 89o, in verhouding
tot de Kerk, kan men ongeveer samenvatten als volgt : In
1859 had Darwin het beginsel dat alle levende soorten uit
éen oorsprong stammen, en de nasporing der verschillende
oorzaken van vervorming en veredeling, door andere
negentiend'eeuwsche geleerden voor hem onderzocht, en
dank zij veel studie en veel opmerking toegelicht en ver
zijn standaardwerk den gewenschten vorm-duieljkt,n
gegeven voor 't groote publiek.
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Gelijk altijd werd ook deze wetenschappelijke ontdek king of liever onderstelling al dadelijk tegen Rome uitgespeeld. De wetenschap immers -- liefst met een kleine w
zit met Rome op haar neus. De ongeloovigen verklaarden
zich meest allen aanhangers van de nieuwe leer; onder de
geloovigen waren er velen die ze genegen schenen, anderen
die ze bestreden. Goed -Roomsche, trouw-katholieke hoogleeraars in Italië, in Frankrijk, in Duitschland, in België
doceerden, sommigen reeds voor Darwin, wel niet het
darwinisme, maar toch een evolutionnisme dat zich best
met het geloof verzoenen kon. Pater Le Roy in zijn
«c Evolution des Espéces organiques », Pater Corluy in zijn
leergang te Leuven, Priester Duilhé de St-Projet in zijn
« Apologie de la foi chrétienne », Pater Zahm op zijn lezingen in Amerika, en veel anderen meer, beweerden dat- de
vorming van het menschelijk lichaam door evolutie in
geenen deele ingaat tegen het geloof. Hoe het evolutionnisme sedertdien veeleer veld verloor, komt hier niet te
pas. We blijven in de jaren '91, '92. Laat ons even alom
bekende zaken beknopt herhalen om ons te stellen op 't
zelfde standpunt waaruit Fogazzaro te dien tijde vertrok.
Het Bijbelverhaal der Schepping naar de letter uitgelegd stelt God voor, zijn schepping en zijn schepselen
makende uit niets in zes verschillende, opeenvolgende
dagen of tijdperken.
Veel H. Vaders, en in specie S. Augustinus, zijn echter
van gevoelen dat deze Bijbeltekst niet letterlijk moet worden verklaard, maar wel als een vizioen van Mozes die
met zijn beeldende woorden enkel aan zijn volk wilde
duidelijk maken deze waarheid : dat God oorspronkelijk
alles uit Niets heeft geschapen. Nevens deze openbaring
blijft heel veel ruimte voor 't gevoelen dat God in de stof
van 't eerst afaan de kiemen heeft neergelegd, de sluimerende krachten, die door evolutie, zonder onmiddellijke
schepping, cellen werden en in verloop van eeuwen, de
verschillende stoffelijke wezens hebben voortgebracht,
waarschijnlijk in de volgorde door de zes Bijbel-dagen
aangeduid.
Meer dan eenige andere is die verklaring van sommige
H. Vaders overeen te brengen met de hypothese -- ik zeg
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niet met de uitkomst -- die sedert een zestigtal jaren door
de evolutie - theorie wordt gehuldigd : namelijk dat de
stof door zekere strevingen uit haar zelve of uit om
't even welke macht buiten haar -- dat die stof in den
loop van tallooze eeuwen zou hebben geëvolueerd van
chaos tot steen, van steen tot plant, van plant tot mollusk,
van mollusk tot kruipdier, van kruipdier tot vogel, van
vogel tot zoogdier, en zoo langs den aap tot mensch.
De Kérk heeft natuurlijk vrede met de evolutie-leer,
sinds zooveel eeuwen door haar eigen B. Vaders voorgesteld, en ze kan zich dus heel wel schikken in de hypothese
der moderne wetenschap, op deze voorwaarde : dat men
een God aanneme met zijn scheppende macht die de stof
uit niets heeft geschapen, en dat men in de stof-evolutie niet
zonder uitgemaakte bewijzen begrijpt de menschelijke ziel,
die immers is een element van hooger orde dan de stof,
onstoffelijk en onsterfelijk, door God geschapen rechtstreeks
naar den Bijbeltekst, die niet zoo dadelijk zinnebeeldig
mag worden geheeten. Wat er anders met die eerst geschapen stof eigenlijk gebeurde dat heeft- de Schepper en
dus ook de Kerk overgelaten tot in der eeuwigheid aan
de redetwisten van de geleerden naar 't eigen Bijbelwoord :

Et tradidit mundum dis^utationibus eorum.
In een Voorrede bij zijn Ascencioni umane, den bundel waarin de drie bovengemelde evolutie-stukken samen
verschenen, en die nog 't meest populariteit in de uitstekende Fransche uitgave van Robert Leger heeft gevonden,
merkt Fogazzaro heel snedig op : « En face de I'intransigeance de certains théologiens protestants il est apparu
une fois de plus quelle ést la force du catholicisme pour
élever l'esprit qui vivifie au-dessus de la lettre qui tue.
Si l'hypothése de l'évolution est encore attaquée parmi
nous au point de vue religieux et si elle parait haissable à
beaucoup de croyants, _ notre liberté de jugement s'est
trouvée démontrée par l'usage même que nous en faisions,
et, sainement entendue, cette liberté, eile aussi, tourne a
la plus grande gloire du Créateur. »
Heerlijk gaat de dichter dan eventjes op in ((la magnifique Révélation écrite sur le granit des montagnes et sur
l'aile des papillons, sur les Hots de la mer et dans les
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gouttes du sang, dans le rayonnement des nébuleuses et au
fond de la pupille humaine. L'homme qui s'instruit de cette
Revelation est amené a plonger, i'âme pleine de respect et
de stupeur, dans les abîmes inexplorés du conseil éternel; ii
est amené a découvrir, par experience, la bi aimabie et
terrible qui Fa créé pour le soumettre a eile, pour le conduire vers une joie éterneiie ou une éternelie douleur.
Coupable est l'ignorance de ceux qui, confondant a tort
le fait même de l'évolution avec les theories qu'on a imaginées sur les facteurs de cette évolution et en particulier
avec la plus répandue, ie darwinisme, soutiennent que
1
évolution aboutit nécessairement a une morale basse et
cruelle. jamais plus grande sottise ne fut proférée. Depuis
le ténébreux « Thohuvabohu » de la Bible, i'hypothèse de
17
evolution nous montre une suite merveilleuse d'opérations incessantes et infinies, accomplies selon les règles
mystérieuses et infiexibies a l'intérieur des corps, avec la
cooperation docile des astres.... Eile nous montre, au lieu
des six jours miraculeux, un miracle se prolongeant pendant des siècles infinis en chaque atome de la planète, en
chaque moment du temps, pour s'arrêter a l'apparition de
l'homme, quand cesse l'ascension des organismes et quand
commence la liberté de l'esprit. Aveugle qui croit honorer
Dieu en niant I'immense travail dont l'homme est sorti et
en repoussant le récit divin pour s'en tenir a la lettre du
récit mosaïque... L'Univers apparalt a notre intelligence
avec une magnificence dont la pensée nous exalte, et les
creations des cieux tout imprégnées d'esprit, roulant et
tournant dans leurs immenses orbites par la force de l'esprit, nous chantent la gloire du Créateur encore mieux
qu'elles ne la chantaient au Psalmiste. La poussière même
de la terre nous devient plus auguste, et il nous semble
entrevoir une divination de ce mystère dans l'âme celeste
du Saint qui aima si tendrement frate foco et sor aqua. C'est
ainsi que, par la théorie spiritualiste de l'évoÏution, se
trouve glorîfiée l'intelligence divine : ... la bi qui fit continuellement sortir de i'imparfait le moms imparfait, ... de
la première créature vivante, la dernière créature vivante,
intelligente, aimante. Dans toute la creation terrestre apparaît l'action continue d'une volonté appliquée a produire
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de l'intelligence et de l'amour. On n'avilit point ces deux
glorieuses forces de la nature spirituelle créée en disant
-qu'elles se trouvent en germe a l'aube de- la vie animale,
dans l'exercice des fonctions de nutrition. En même temps
que les organes de ces fonctions, très simples dans le principe, vont se différenciant et se compliquant, les actes qui
en dépendent et qui s'y rattachent se différencient eux
mêmes et se compliquent. Il en est de même pour les
organes et les- actes des autres fonctions ; et ainsi la nature
de ces actes de vie animale se rapproche toujours davantage de la nature de l'intelligence et de l'amour. Quand
l' hommé est sur le point d'apparaitre, il y a déjà sur la
terre des phénomènes admirables de cette intelligence
inconsciente qu'il nommera instinct, des phénomènes de
mémoire, des phénomènes d'áme agissant dans le sommeil;
il y a d'admirables phénomène8 d'amour maternel et d'amour conjugal ; il y a même des phénomènes élémentaires
d'ordre familial et d'ordre social ; il y a enfin des étres tout
disposés -à servir et a aimer cette créature semblable à
Dieu, élaborée depuis le commencement des siècles et qui
,

va se réaliser complètement.
» I1 ne peut être agréable à Dieu que l'homme, par
crainte de l'offenser, s'ábstienne de scruter les problèmes
les plus élevés et que cet komme se contente d'une foi qui
n'est plus en- rapport, dans sa forme, avec les connaissances
scientifiques acquises par lui, comme un avare qui garderait
dans sa cassette un trésor de pièces démonétisées au lieu
d'en faire frapper le métal à l'empreinte nouvelle. Il ne
peut plaire a Dieu que les hommes qui ont pour mission
de diriger la société humaine n'aient pas l'intelligence de
fordre qu'il lui a donné; il ne lui plait pas que la société
civile se gouverne comme si Dieu n'existait pas et que la
société ecclésiastique se gouverne comme si fordre naturel
de la société civile n'était pas également sacré. Il ne lui
plat pas qu'on choisisse pour gouverner l'Etat des hommes
qui ne L'honorent pas; il ne lui plait pas qu'on choisisse
pour gouverner l'Eglise des hommes d'intelligence étroite
et de savoir restreint. Que l'esprit humain sente religieusement la beauté des choses, la ligne, leur harmonieuse union,
qu'il sente religieusemeiit la beauté des hommes, des idées,
,
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des sentiments, de la parole, Dieu en ressent plus de joie
que des Te Deum chantés après les batailles oi des milliers
d'hommes sont envoyés sans preparation au jugement
supreme. C'est par la beauté même de Fart que le Créateur
de l'intelligence veut être gloriflé. On considère bien e
general l'inspiration du poète, du compositeur, de l'artiste
comme un don de Dieu, mais si on réfléchissait a la durée
immense, a la stupéfiante complexité de l'action divine qui
Fa produite, ii serait difficile de refuser a Fart une fin correlative, dans l'esprit de Dieu, a la fin mème de la creation,
une fin qui, poursuivie par l'intelligence humaine, la fait
participer en pensée et en acte a la gloire de Dien. »
In bewondering ben ik blijven staan - ik hoop, niet
gansch alleen - bij den schitterenden stroom van verbeeldingsgeestdrift, door dichter Fogazzaro over de zeer benevelde velden der evolutieleer gestuwd. Maar hijzelf kan er
niets tegen hebben als nu die andere gave van den door
hem zoo heerlijk bezongen menschengeest, namelijk het
redeneerend verstand, even aan 't woord wil komen, en wel
in datzelfde licht van 't eenig ware geloof waarin zich de
dichter steeds wou blijven koesteren. De heele acensione
die we Fogazzaro daareven zagen uitvoeren, komt met een
paar nuchtere woorden in deze stelling terecht: « Als overtuigd katholiek neem ik, Fogazzaro, natuurlijk aan een
scheppenden God, die de stof uit niets heeft gemaakt. Maar
voor de rest meen ik dat de evolutie zich uitstrekt niet
alleen over de stoffelijke wezens, maar dat ze ook zou reiken
tot de menschenziel. ik ben van gevoelen dat God in zijn
schepping, zoowel als alle andere oerkrachten, ook die
heeft gelegd die moesten uitkomen op onze ziel. « La création subite de l'âme humaine est proprement un fait d'évolution.» 't Geen hij schuchtertjesweg bij 't aanheffen van
zijn «Préface» had genoemd ma foi en un mode hypothétique qu'aurait employé l'Intelligence Suprême a la
creation de l'univers », dat wordt in den loop van diezelfde
preface een wet waaraan zich te onderwerpen heeft elke
macht op deze wereld, in de eerste plaats de Kerk, die naar
den zin van zijn wetenschap haar oude leer heeft te schikken.
In zulk een evolueerende redeneering van ((mode hypothétique» tot wetenschappelijke zekerheid gaat inderdaad
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de instinct-evolutionist Fogazzaro een vervaarlijk snellen
gang 1
Laat ons maar liever niet aanraken de verdere naiveteitj es, als deze waarbij, in een tijd dat de Kerk, die een
genie als Leo KIII aan haar hoofd had, zou worden geregeerd door « des hammes d'intelligence étroite... » Brengen
we liever voor wat Fogazzaro, hij weze dichter in evolutionisme en evolutionist in poëzie zooveel als 't hem lust, toch
in zijn hoedanigheid van katholiek, moet gelooven als wij,
en dan ook steeds heeft geloofd.
Dogma blijft dat 's menschen ziel wezenlijk van het
lichaam verscheiden is, dat zij is de onmiddelbare levensvorm van 't lichaam, jbro15rius actus corjoris, f ro^ria forma.
Daarom werd de leer der praexistentia, in den zin van
Plato en Origines, als zou de ziel ook leiden een voorlichamelijk bestaan, door de Kerk verworpen. Niet als
dogma gesteld, maar als overeenkomend met de rede werd
door de Kerk, van den tijd der Pelagianen af, verklaard
dat het creatianisme de ware leer is, tegenover het traducianisme en het generatianisme; dus dat de ziel wordt
geschapen door God telkens als 't lichamelijk substraturn vaardig is, door een bepaalden afzonderlijken scheppingsakt.
Het dogma in zijn engsten zin stond Fogazzaro's
geliefhebber niet in den weg, maar wel de onafgebroken
leer, die het dogma verklaart. En nu was zijn waagstuk
gelijk te willen halen bij St. Augustinus, en den Vader
die zich in alle twistgeschrijf zoo volkomen aan Rome onderwierp te willen stellen tegenover het creatianisme van de
Kerk. Augustinus' eigen voorzichtigheid moest Fogazzaro,
die in de kerkleer nevens dezen reus steeds een kindje mocht
heeten, tot een heilzaam voorbeeld hebben gestrekt. , Nu
moet ge nog vernemen waarop Fogazzaro zich steunt om
Augustinus te vieren als den schutsheilige van zijn evolutionisme tegen het wel niet dogmatische, maar toch algemeen,
gedoceerde creatianisme der Kerk
« Illud ergo videamus utrum forsitan verum esse
possit, quod certe humanee rationi tolerabilius mihi videtur,
Deum in illis primis operibus, qux simul omnia creavit,
animam etiam humanam creasse quam suo tempore mem-
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bris ex limo formati corporis inspiraret, cujus corporis in
illis simul conditis rebus rationem, creasset causaliter,
secundum quam fieret, cum faciendem esset, corpus hu
manum. Credatur ergo si nulla Scripturarum auctoritas
seu veritatis ratio contradicit, hominem ita factum sexto die
ut corporis quidem humani ratio causalis in elementis,
mundi anima vero jam ipsa crearetur sicut primitus conditus est dies et creata lateret in operibus Dei ». In deze
woorden latet ook, volgens Fogazzaro, zijn heele eigen evolutionistische hypothesis; 't is hem genoeg dat Augustinus
zijn bescheiden gevoelen uit tegen de speciale en achtereen
om den kerkvader te kiezen-volgendzischp,
tot patroon van een, wetenschappelijke theorie, die onder
Fogazzaro's eigen oogen allengskens door de meeste ernstige
geleerden om haar totaal gebrek aan bewijzen, en om haar
onmacht tegenover de feiten die tegen haar onderstellingen
indruischen, steeds meer wordt verlaten.
Ook St. Thomas wordt in 't geding een Fogazzarogezind advocaat. St. Thomas, op wiens wijsbegeerte de
Kerk met voorliefde haar dogma-verklaringen steunt : ((Sic
ergo circa mundi principium aliquid est, quod ad substantiam fidei pertinet, scilicet mundum incepisse creatum, et
hoc omnes concorditer dicunt; quo autem modo et ordine
factum sit non pertinet ad fidem, nisi per accidens, in quantum in Scriptura traditur, cujus veritatem, diversa expositione sancti salvantes diversa tradiderunt. » St. Thomas
laat de wegen open voor uitgemaakt-wetenschappelijke
verklaringen, en daarom beeldt zich nu Fogazzaro in dat
de heilige op zijn troon in de handen klapt bij de rede van
2 Mei 1892 te Florence over de « Bellezza d'idea » !
Als curiosum dient hier nog meegedeeld hoe dichter
Fogazzaro den sprong doet over de langsom breeder
gapende klove tusschen diereninstinct en menschenverstand :
((De méme que l'addition d'une quantité infinitésimale
suffit a faire apparaxtre sur le cadran l'heure nouvelle, à
transformer une fraction en unité, a déterminer une action
chimique foudroyante et génératrice de substances nou
-il tout à coup, par une transfor--vels,ainDucrét
mation infinitésimale, fame de l'homme intelligente et
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immortelle, essentiellement différente des ä .mes qui l'avaient
précédée ».
Een mooi dichterlijk beeld inderdaad, maar nog welsprekender een bewijs dat Fogazzaro ongelijk had zich ooit
met zuivere wetenschap te bemoeien.
Had hij nu eens, in plaats van zijn zoo sereen lyrisch
gestemde artistenziel den dwang op te leggen van zonder
wetenschappelijke drilling te lezen en te herlezen een boel
boeken vol taaie geleerdheid, en andere vol kunstemakerij
om de meest gewaagde onderstellingen op te vijzelen tot
uitgemaakte feiten, had hij in plaats van dat alles met
evenveel geestdrift een bèetj e meer wijsbegeerte van
St. Thomas of het daarop gebouwde stelsel van Mgr
Mercier bestudeerd, dat zoo uitstekend onze oude trouwe
leer met de nieuwste wetenschappelijke vorschingen verzoent (i), allicht zou Fogazzaro er nooit toegekomen zijn,
een hypothese te bouwen op de by/ot/i se der afstammingstheorie, een eigen poëtenfantasie op een wetenschappelijke
proefleer; allicht zou hij nooit den almachtigen God hebben
gedwongen den weg te kiezen, die hem, Fogazzaro, de
schoonste scheen; allicht zou hij nooit zich afgesloofd
hebben om zijn uitmuntend katholiek geloof overeen te
brengen met zijn wetenschappelijke sport ; en allicht ook
zou hij zooveel « bellezza d'idee » hebben gevonden in
een God, voor wien iedere menschenziel een ((het worde »
waard is, als een Schepper, zeker even oneindig machtig,
wijs_ en goed, maar toegerust jegens zijn schepselen met
een zonderlinge geneigdheid tot het aristocratisch rente
eigen levensinrichting.
-niersbtavFogz'
J. PERSYN.

(Wordt vervolgd).
(i) Wil men vernemen hoe 't op dit oogenblik staat met de
evolutieleer, men leze b. v. ((De Voorstanders der Algemeene
Ontwikkelingsleer op den debatavond te Berlijn, r8 Februari
1907 » nr i van Serie VII van Geloof en Wetenschap. -- In diezelfde collectie verscheen vroeger Pater Wasmann's «Strijd over
het Ontwikkelingsvraagstuk » ; Prof. Grégoire's : ((het hedendaagsche Materialisme , en het Leven)) en de Lapparent's
« De Aardschors als getuige eener scheppende Voorzienigheid ».

SOLITUDO
Had' ik een eigen huis, ik had' een hopen
En uit dit hopen, zoete troost in smart.
Maar 'k heb noch huis noch zelfs één oud'ren hart
Voor mij staat slechts de wijde wereld open.
Zoo menig wegen ben 'k reeds ingeloopen
Zoo dikwijls zonder rust en heel verward,
Met mijnen geest door gruwe pijn gesard
alleen, in mijne droefheid, weggekropen.
ik kende nooit wat was een huisgezin,
Ik voelde nooit den aai der moedermin,
Één enkel had 'k mijn lijden uitgesproken.
ik had één vriend, en al mijn smart was in
Zijn liefd' vergaan. Wij leefden stil-gedoken.
Zij hebben beider liefde stuk gebroken.
BERTHOLF BIEKENS.
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KINDEREN
Twee jrozagedichten

I. — DE ZIEKE POP
Marcella, toen ze dezen morgen wakker werd, stond
dadelijk recht in heur - bed en zei tot haar moeder, nog
vóor ze goeden dag had gewenscht :
-- «Mamaken, ik heb zeer aan mijn buiksken.
De moeder keek eerst verschrikt op. Maar toen bedacht zij zich, en vroeg :
« Wijs mij eens waar ge zeer hebt, mijn dochter? »
Het meisje lichtte even heur langen tabbaard op, en
met heur mollig vingerken wees heur knie.
« Dat arm buiksken », zei toen mama gerustgesteld,
« en uw popje ('t lag juist neven het kind in 't bed), uw
poppeken ook, zie, heeft zeer aan heur buiksken! »
Marcella nam gauw haar poppë op, bekeek ze even,
en lei ze meewarig in haar gevouwen arm veilig te ruste.
Toen begon ze stil héur kind te wiegen, terwijl ze met
zachte stem neuriede, en ook, met heur slaap-warm handje,
den gladden, harden knie der arme poppe bestreek.
Echter, na korten tijd, was 't meisje 't rechtstaan moe.
Ze hief even heur elleboog hooger. De rustende pop, die
overeind kwam, opende wijd de blauwe oogen. Marcelleken
vroeg :
— «Hebt ge nog zeer aan uw buikje, mijn dochterken ? n
Ze boog meélijdend heén over 't gelaat der pop. Daardoor zakte weér heur elleboog wat lager : en de pop sloot
de oogen.
— « Och », meende 't meisje, «t heeft toch zoo 'n
zeer, ons kindje !
Voorzichtig ging ze zich neer zetten op de peluw. Ze
zweeg. Ze lette alleen op haar pop...
--
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Maar 'door dat al, was toch heur broertje halvelings
wakker geschoten :
-- «Hermanneken » , deelde 't meisje dadelijk hem meé,
« ons kindj en heeft zoo'n zeer aan heur buiksken. Toe,
loop gauw om mijnheer den doktoor... »
Herman sloot echter van her het oog; en antwoordde
alleen, slaperig : ((ja... als ik wakker ben ». Maar zoogauw
was zijn oog niet toe, of voorgoed wèrd hij wakker. Al
slapende beseft men dikwijls de kracht van dingen, die men,
wakende, onverlet heeft gelaten. En Herman zei, terwijl hij
diep onder de sargie kroop
«Zie, 'k ben al weg... Ik ben al bij mijnheer den

Doktoor. u
Inderdaad, men hoorde 't gerinkel der bel aan 't huis
van den geneesheer : « dingelingeling ». Toen kon men, in
de verte, 't volgende gesprek vernemen
--- «Wie is daar ! »
« Ik, Herman. 't Is voor mijnheer den doktoor. Hij
moet seffens komen. Ons kind is ziek...
-- « Is het erg ? »
-- ((Ja, ze is bijkans al dood. Ze heeft zeer aan heuren
buik. Ze wil nooit eten. En heur tong is wit. »
« Ho... wacht dan; dan ga 'k seffens meé. »
--

Onmiddellijk daarop ging de huisschel over: « dinge -

lingeling )) .
« Wie is daar ?
« Herman, met mijnheer den doktoor. »
« Kom maar binnen, mijnheer 1... Och, ons kind is
zoo ziek. Ze ligt al den heelen dag in heur bed. Ga maar
direkt boven, mijnheer de doktoor. »
De geneesheer kwam boven, boem, boem, boem. Lang
echter bekeek hij de zieke niet. Zelfs kon hij nauw gezien
hebben waar ze lag, zoo diep was ze onder de dekens
gedoken (want een zieke moet warm liggen !) — of hij
besloot al, met zijn zwaarstè stem :
« ja, ze is nijg ziek. Ze 'zal sterven. »
Marcelleken had terdege groot verdriet. Haast ging
ze weenen. Toen angstigde ze, smeekend :
« Neen, zoo wil ik niet, Herman. Ze mag niet
sterven. Ze mag alleen maar ziek zijn. »
---

--

--
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— « ja, ze móet sterven », hield echter Herman staan.
« Dat is veel plezieriger ! »
« Neen, ze mag niet. Ik zie ze véel te gaarne, mijn
arme poppe... Ze mag niet sterven. »
« 't Doet ! Dan ben ik de schrijnwerker. En 'k
maak seffens zoo'n lange doos. Daar leggen we ons kind
in. En dan moeten we alle twee grijzen. Toens, zal ik
mijnheer de pastoor zijn... »
--- «Snik ?»
« En gij ook. En dan zingen wij « a-a-a-ó ». En
daarna steken we de pop met de doos in een put. »
« Neen, ik wil het niet. Ze is véel te braaf. Ze mag
niet sterven t »
« Maar ze is toch ziek, nie' waar ? »
« Neen, ze is niet ziek. Zie, ze slaapt als een
bieken ! »
« Maar 't doet, ze is wél ziek. Ze heeft nijge pijn
aan den buik.
En Herman wou 't poppetje grijpen, om goed aan te
toonen, dat ze werkelijk ziek was, en zekerlijk zeer had aan
---

--

--

den buik. Dat vreesde Marcelleken. En, uit vrees, was ze

haar broêr te vlug. Van onder de warme dekens had ze
heur poppe bliksem-snel gehaald !
— « Laat zien, n vroeg Herman, « ik zal zeggen of ze
ziek is...
-- « Neen », viel 't meisje dadelijk in, « ik laat het niet
zien, --- want ge zoudt ze breken, en 't is mijn pop! »
« Dan is ze ziek », was Herman's stellig oordeel.
« Neen, zie 't ! » en Marcella lichtte even den
langen tabbaard op van de pop. Verscheiden malen liet ze
't onderbeen vóor en achter bewegen. 't Gewricht werkte
--

uitmuntend.
« Ziet ge 't nu, Herman », zet ze bazig.
Maar Herman bleef nukkig bij zijn oordeel. Hij wilde
't niet bekennen dat hij ongelijk had.
« Neen », hield hij staan, « heur been gaat niet
goed. Ze is zéker ziek ».
Het meisje begon permintelijk te twijfelen. Even deed
ze van her 't been heên en weêr gaan. Geen twijfel, 't knie---

KINDEREN

493

gewricht was als nieuw! Ze begreep echter dat zij haar
broér niet overtuigen zou. En ze riep moeder's hulp in:
« Zeg, mama, is mijn pappe nu ziek ? ))
« Wel neen, kind, de poppekens zijn immers nooit
ziek ! ))
«Snik ?»
« En gij ?... Wel, doet uw buiksken nu werkelijk
zeer, vriendje? --- Isom, kom maar even hier... ik zal
zelf eens zien 1 >)
Het kind sprong dadelijk uit heur bedje. Ze klauterde
op 't groote bed der ouders. Maar diep -in was ze niet zon
vrees! Ze voelde wel geen zeer, — maar toch,-dernig
Herman kon 't soms beweren, éer mama had gezien. En
daarom was ze niet zoo gauw op moeders bed, of, den
langen tabbaard gelicht, en op een voet staande, vouwde
ze veel, veel keeren 't andere been in- en uitwaarts. Met
zóoveel kracht bewees ze, dat zij terdege geen spierken pijn
had, dat ze wankelen ging op d'onbestendigen vloer van 't
bed, en zijlings viel, met heur pop in den arm, in heur
moeder's armen.
- , « Ben ik nu ziek, mama », vroeg ze, toch half---

ongerust.
« Wel zeker neen, mijn ratteken », lachte de moeder, en tot volkomen geruststelling, bracht ze zelf 't meisje
heur roze-bloemig been een paar keer voor en weér ach --

teruit.

« Ziet ge 't! » riep Marcella triomfantelijk.
Herman zel niets. Hij keek zoo maar. Hij had zich
veel plezier voorgesteld. Hij begreep toch niet hoe 't kwam
dat hij nu eerder droef was. Maar gedurende éen oogenblik
had hij aan zijn eigen beweren geloofd; en hij was gaan
denken, dat zijn zusje zèker ziek was. Dat ook had hem
-ontroerd.
Doch Marcelleken had kunnen weenen, -- van ver
geluk. Ze lag veilig in moeder's-vluchtigdeans ,
armen. En plots gaf ze deze een warmvochten zoen ! Maar
daardoor schoot haar ineens te binnen, dat ze had verzuimd
aan haar ouders een goeden dag te wenschen.
« Dag mama, dag papa! » kreet ze toen luid.
Herman was verlegen en beduusd. Hij was de oudste.
--

--
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Hij ook had het vergeten. Hij kroop terug onder de dekens. En van daaronder riep hij : ((Dag, papa 1 » 't Was
percies de brommende stem van mijnheer den doktoor !
En Marcelleken viel aan 't lachen, dat het klonk en schetterde. En zwaar beantwoordde de broer heur gelach.
Alleen de poppe lachte niet. Ze lei plat op den rug neér,
op de witte sprei. Heur oogen waren geloken. 't Leek
percies of ze onverschillig was.
i

Nov. zgzo.

II. --DELES
Leona wordt groot. Als er bezoek komt, blijft ze stil
zitten op haar stoel. En gestaag kijkt ze naar de handen
van heur moeder, hoe die, saámgevouwen, rusten in den
schoot; en op dezelfde wijze knelt ze heur handjes in elkaar
en drukt ze in haar schort — haar schoonste, want, er is
bezoek. Ze klapt niet meë, maar als de dame, die op bezoek
is, haar wat vraagt of zegt, antwoordt zij bescheiden.
Bij zoo een bezoek heeft ze gehoord van een ongeluk,
waarvan de krant vol had gestaan. Maar Leona weet niet
wat een ongeluk is. Wat de krant is, dat wel; want dagelijks ligt ze op de loer tot de krantenman komt, om heur
broertje v6or te zijn. en 't nieuwsblad aan haar vader te
mogen dragen.
En aan haar vader vraagt ze dus, 's avonds, toen hij
de krant aan 't lezen was :
«Vader, wat is een ongeluk ? »
« Een ongeluk, mijn kind ?... Wel... »
Hij denkt even na. Ze zijn soms zoo moeilijk te beantwoorden, die kindervragen... Doch plots herinnert hij zich
wat hij onlang heeft gelezen, van een vreemd schrijver,
over het ongeluk :
((Er was een Koning die ook niet wist wat het ongeluk
i^. Zijn rijk was bloeiend; vrede heerschte sedert onheuglijke tijden; elk burger bezat eigen huis, of kluis; en geen
enkel leed armoede. 't Was een -rijk van Kokanje.
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» Nu wou de Koning volstrekt weten wat men « onge-.
luk)) heet. Hij wou, ten slotte, dat men Ongeluk bracht
vôor zijn troon. Een hoveling ging er op uit en kwam.
Ongeluk tegén : een vreeslijke beer die geen menschenvleesch, alleen naalden at. Hij kocht ongeluk voor éen mii-.
joen! 't was haast voor niets; want de Koning was schatrijk.
» De hoveling bond den beer stevig met stalen ketenén
vast. Hij liet een wagen vervaardigen met tien wielen, vijf
langs iederen kant; en deed hem dan prachtig versieren
met lauwers en festoenen. Hij gaf order dat er ook een
kussen werd voor gemaakt van kleurrijke zijde. Op dat
zachte kussen nam de geketende beer plaats.
» Twintig paarden trokken den wagen. Achteraan, aan
een mast, als aan de spriet van een schip, wapperde blij
's Konings eigen vlag. Dan stapte parmantig de hoveling
met een eindeloozen stoet ruiters, kameelen, muzikanten
en bajaderes Tusschen de krijgsliên, liep schoamteloos oOk
een weduwe, die al op den brandstapel lag, maar die, toen
Ongeluk voorbij kwam gereden, haar plicht vergat om den
weidschen stoet te volgen....
» Op die wijze deed Ongeluk zijn intreê in 't land van
den goeden koning. Overal waar de stoet voorbij moest,
,liepen honderden slaven vooruit, om al de naalden bijeen te
zamelen die men maar vinden kon, - en aan de fabriek.
besturen last te geven dag èn nacht door te werken, zondér
schofttijd : want niets dan naalden at de beer, en hij kon
evenveel vreten.., als een andere beer. Edoch, ondanks alle
moeite kon men geen naalden genoeg bijeen krijgen. Onge
luk huilde vreeslijk van den honger. Velen beefden van
danigen schrik.
» Maar ook bij de kleêrmakers kwam hongersnood
geen enkel had nog éen naald om te werken. Daarbij
werden de dames kregelig en boos: niemand kon nog
geriefd worden; niemand kreeg nieuwe kleêren gemaakt!
En onmogelijk was het toch, dat de dames naar 's lands
hoofdstad zouden reizen, om de blijde intreê bij te wonen,
in haar oude, verjaarde, afgedragén, uit de mode geraakte
goed! Het mansvolk, bovendien, werd dol en woest om de
zuurheid en lustloosheid van hun vrouwen, en om de
verwijten, die ze hooren moesten....
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» Kortom, de heele bevolking was in opschudding,
want ook de nijverheid lag stil : geen laken, geen zijde
moest nog geweven worden; geen knoopen gemaakt, geen
hoeden versierd, niets, niets, niets... Waar Ongeluk voorbij
toog, en mijlen in den omtrek, was 't algemeene ellende !
» Het ging van kwaad tot erger. 't Sloeg over tot
baldadigheid. 't Gepeupel schoolde saam en de goede
burgers, met den dood bedreigd, zagen zich gedwongen met
de beweging mee te gaan. Het werd een volksopstand.
Eenelk kraaide van recht en onrecht. Eenelk zocht, in 't
veld van eigen ongenoegen, naar de oorzaak van al deze
miserie.
» En juist als de beer voor de Dertiende Poort der
hoofdstad aankwam, vervoegde de huilende massa der
razig-verbolgen burgers, den heerlijken stoet. Alleste gelijk,
wagen, krijgsliên, kameelen en oproerig volk, allen wilden
gaám de hofpoort dóor. Na lang gedrum, ontstond rechts
en links hevig krakeel en gevecht. De hoveling en zijn
ruiters wilden Ongeluk beschermen, en dreven hun schichtige rossen tegen het volk in; de bajaderes schreeuwden,
in dit razig gedrang, als kikkers bij valavond; de weduwe
zong uitzinnig; over heel 't gekrioel hing als een zwarte
wolk van dof lawaai. Een riep : « sla dood! » en 't volk
overal tierde plots : ((ja, ja Ongeluk moet dood ! )) De beer,
die sedert anderhalven dag geen naald meer had gezien,
huilde geweldig boven alles uit. Zijn schreeuw was telkens
als de bliksem : maar niemand sloeg er acht op.
» In dien drang, in dit vreeslijk tumult, werden de
strengen der paarden, die den wagen trokken, men weet
niet hoe losgehakt. De dieren vloden als de wind: want de
weg lag voor hen open. De wagen, langs voren door
duizende mannen tegelijk naar omhoog geheschen, kantelde
achterover. Het kussen gleed van onder den klauwenden
beer. Daardoor kreeg deze meer spel; hij wrong zich los uit
de ketenen. Razig sprong hij vooruit, bleek van den honger,
en sloeg zich hunkerend een weg door de huiverende
menigte. 't Was een geschreeuw, 't was een ellende, ongelooflijk. Duizenden menschen verloren er het leven !
» Maar het ergste moest nog gebeuren. Opeens zag
Ongeluk, die door enkele dappere _ soldaten was achter.
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volgd, een smidse voor zich en met een sprong was hij
er binnen: hij dacht er naalden te vinden. Er waren er
echter geen! geen enkele ! In den haard smeulde wel het
vuur. Maar 't bleek al en ook was er geen smid te zien,
waarop hij zich wreken kon. Uitzinnig uit honger, sloeg
Ongeluk woest met den klauw in 't zachtjes-vlammende
vuur, alsof dit schuld had aan zijn tegenslag ; en naar
overal vlogen de gloeiende koolkens. De smidse schoot
dadelijk aan brand; zij stak 't vuur aan de naburige woning;
en van huis tot huis vorderde de ramp door heel de stad,
die tot asch werd gelegd, met 's Konings paleis daarbij.
Ook de Koning omkwam in het vuur: nu wist hij wat
ongeluk is.... »
Als een bliksem schiet heel dat verhaal aan de oogen
van den vader voorbij. Is dit nu wèl wat men ongeluk heet?
't Is te wreed, en te vreemd. Het blijft een gebeurtenis. En,
zijn krant ter zij leggend, bekijkt de vader even glimlachend
zijn wachtende dochter, en zegt:
«Waarom wilt ge nu weten, wat een ongeluk is ?
— « En waarom mag ik het niet weten ?... Ik moet
toch alles leeren, niet waar ! ... »
De vader denkt « och ja », en vertelt, na een kort
poosje, 't volgende :
« Louisette — zoo heet immers uw poppe, niet ? -- had
eens al heur vriendinnetjes op een koffie uitgenoodigd. Het
waren Jeanne, Rita, Bianca, Valerie, Albertine en Fernandeken, de kleinste. Want alle poppen hebben vele vrienden.
En stipt te 5 uur kwamen ze haast alle te gelijk voor de
deur aan. Er waren rijtuigen en taxi's. Maar allen schelden:
tingelingeling. Herman deed de deur open. Hij leidde de
genooden binnen en riep heel luid elks naam. Dikwijls was
hij daarbij mis en zei den eenen naam voor d'anderen, en
moest gij hem terechtwijzen. Maar hij lette er slechts halvelings naar; hij liep en ketste en zei altijd door: « och God,
och God, wat een drukte, wat is het warm! »
« Als al de genoodigden in de eetkamer waren, nam
elk de voor hem bestemde plaats in : en, aan tafel gezeten,
waren ze tegen elkaar gedrumd. Ze klapten en klapten, de
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poppen, want in langen tijd hadden ze , malkander niet
meer gezien ; en er gebeurt wat, in de poppen-wereld !
« Terwijl. ze dus aan 't keuvelen waren, werd door u
en Herman de tafel voorzien van al wat goed is : spekulaas, suiker, muntebollen, jonge worteltjes, chocolade, fijn
gesneden hesp, geroosterd brood, gelei, petit gervais,
honing en pasteiën. Want poppen zijn zeer fijn aan den
mond, en lang niet gewoon zóo maar alles te gebruiken, dat
men op tafel brengt.
((Als de poppen de aanrechtbank zoo goed voorzien
zagen van al wat lekkers was, begonnen ze alle te samen te
eten om het meest. De éene at van dit, de andere liefst van
dat, maar ze waren alle even gelukkig.
« Herman stond er bij; hij had er pret in dat de gasten
zoo talrijk waren, en zich zoo uitstekend schenen te vermaken. Hij liep van den eenen kant naar den anderen kant
en zei altijd maar door :
« Toe, Madam, neem nog een stukje... smaakt het
dan niet ?... Eén stukje nog... Het zal u heusch geen kwaad
doen... »
((De dames lieten zich maar overhalen en aten en

aten. En Herman liep hoe vlugger hoe vlugger de tafel
rond. Hij richtte tot allen te gelijk zijn uitnoodiging; aan
allen te gelijk bood hij ook het bord aan, waar de gerechten op stonden.
« Max nu, die niet wijd van daar te slapen lag op een
hoopje zand, warm in de zon, keek eerst met half geloken
oog toe. Ziende dat het draven en ketsen was, dacht hij ten
slotte dat ook hij meêdoen mocht.
« Hij sprong recht en liep Herman achterna. En he
meer Herman hem wegjagen wilde, hoe meer Max in de
meening geraakte dat het spelens was, en sprong en blafte.
En ook u wilde hij niet gehoorzamen, toen ge nochtans
zachtjens tot hem zeidt :
« Kom, Maxken, kom, leg u weêr hier in 't zand,
'k zal u ook wat geven )) ._
« Wat men deed of zei, Max kleef bassen, bleef springen,
totdat hij eindelijk zóo wild en dwars werd dat hij de tafel
om-ver gooide : de tafel viel op de poppen; de stoelen
raakten onderst boven; al de gasten tuimelden neer op den
,--
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grond, of onder en boven de tafel en de stoelen, en tusschen
de sporten. Al wat op de rechtbank stond, vloog waar 't
vallen kon, op de kleêren, op de bèste kleeren der dames
vooral. En niets bleef recht en overeind.
» Max begreep wat hij had gedaan. Met de ooren plat
tegen den nek ging hij langzaam en sprakeloos terug naar
het zandhoopje en lei zich er neér ; en stil sloot hij het oog,
of hij weêr sliep.
» Leona grees. De poppen waren besmeurd. En Herman zei :
--. « Kom, ik pak ze allemaal op en werp ze in min
kar, want ze zijn -allemaal dood. u
« Neen », meent Leona, «ze zijn niet dood.... 1>
« Dat is niets », antwoordt Herman, cc we zullen
doen of ze dood waren, en voeren ze naar huis in de kast.
Morgen zullen ze weêr genezen zijn. »
» En zoo geschiedt het. Hij voert ze huiswaarts en
Leona volgt, weenend, met een tipje van heur schort de
oogen bedekkend...
De vader voegde er nog aan toe : « dat is nu een
ongeluk. Maar als ge groot zijt, zal ik u wat méer nog
laten lezen.... óok van een ongeluk. » Want al vertellende,
had hij bij zichzelf gedacht : « Een ongeluk in 't leven is
erg maar zoolang ge niet weet, wat een droom is die niet
uitkomt.... weet ge nog niet, wat men werkelijk een ongeluk
mag noemen.... »
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAEEE.

6 Dec. rgr©.

PATER K. DE SMEDT

t

In den nacht van Zaterdag tot Zondag 5 Meert 1.1. stierf te
Brussel, op een eenvoudige kamer van 't Sint-Michielskollege,
de E. P. K. De Smedt, voorzitter van het genootschap der
Bollandisten.
Overbekend was de geleerde en goedhartige man in de
wetenschappelijke kringen van België en van den vreemde.
't Groot publiek -zal misschien zijn naam voor, 't eerst gelezen
hebben in de doodsberichten die de meeste dagbladen onlangs
aan hem gewijd hebben. Velen vermoeden wellicht niet welke
groote figuur verdwenen is en beseffen niet wat 'n eer de nederige geleerde 't vaderland en den godsdienst heeft aangedaan.
Daarom eenige woorden hier over zijn werk en de wetenschappelijke beteekenis van zijne loopbaan.
Karel De Smedt werd te Gent geboren op 6 April 1833. Na
stevige studiën aan 't Sint-Barbarakollege aldaar, ging hij de
leergangen van wijsbegeerte volgen in 't kollege N.-D. de Za Paix

te Namen. Op z3 November z85í trad hij 't noviciaat der
Jesuieten te Drongen binnen. In 1863 werd hij priester gewijd.
Weldra benoemde men hem tot leeraar van kerkelijke geschiedenis aan het theologisch kollege der Jesuieten te Leuven. Van
dan af dagteekent zijne stoere werkzaamheid, die geheel zijn
leven kenmerkt.
In 1870 is hij te Parijs. Hij wordt er medewerker van het
tijdschrift der Fransche Jesuieten Les Etudes, in 1856 gesticht.
De Fransch-Duitsche oorlog kwam Pater De Smedt in zijne
rustige bezigheden storen en joeg hem de grenzen over. Hij
verwijlde een poos te midden der Bollandisten.
In 1872 vinden wij hem te Leuven, als leeraar in godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis. Hij was nu op z'n plaats,
the right mean in the right blace, en zijne werken zouden het
weldra bewijzen. Zij vormen inderdaad een richtsnoer voor de
studiën van dien tijd, en door hunne nieuwe opvatting waren ze
geroepen tot hooge waardeering en geruchtmakenden invloed.
Reeds in 1870 had Pater De Smedt, met de scherpzinnigheid en
't gezond verstand dat hem eigen was, de eerste regels of
voorschriften der historische kritiek uiteengezet in eene reeks
artikelen, verschenen in het Parijzer tijdschrift Etudes religieuses
(1869-1870). Deze bijdragen, in boekdeel vereenigd, op - t aan-

PATER K. DE SMEDT t

Sol

dringen van goèdgekende historici zooals hoogleeraar Kurth,
hoogleeraar Ch. Moeller, Mgr Duchesne en anderen, vormden
't allernuttigste boekje dat betiteld is Pvinci^es de la critique historique (Luik-Parijs, 1883. In-8, 292 blz.) en waarvan de gezag
.revue historique (xxii, 235) zei dat het « remarquable »-hebnd
v was.
Eenvoudig en zonder bombast opgesteld, gesteund op soms
eenvormige maar altijd goed gekozen voorbeelden, klaar en
gemoedelijk voorgesteld, worden er de regels der historische
kritiek voorgehouden aan degenen die zich met de vereischten
der moderne wetenschap willen bekend maken en 't verouderde
en onvruchtbare « amateurism » willen overboord werpen om
nieuwe wegen te bewandelen. « Il en est un peu de la critique
comme de la liberté », schrijft Pater De Smedt op de eerste
bladzijde. ((Les excés commis en son nom ont eu plus de
retentissement que ses Dienfaits. De là, chez bien des âmes
honnêtes certaine crainte de se flétrir ou de se compromettre
en frayant trop avec eile, parfois même une pieuse horreur
professée a son endroit. » En hij zegt verder: ((Les apologistes
de la religion ont tout intérêt a protester contre ces ridicules
préventions, s'ils ne veulent donner de grands avantages à des
adversaires... » En de koene professor verklaart het ronduit :
La critique sera toujours le guide indispensable de quiconque
veut arriver a la vérité par la science. » Achtereenvolgens behandelt Pater De Smedt de noodzakelijkheid der regels der kritiek
(Kap. I), de stemming die den kritikus bezielen moet (Kap. II-III),
't karakter der historische zekerheid (Kap. IV), de kennis der

bronnen (Kap. V), de tekst- of bronnenkritiek (Kap. VI-IX), de
mondelingsche overlevering (Kap. X-XII), het ontkennend of
negatief argument (Kap. XIII-XIV), de historische gissing
(Kap. XV), de niet-geschreven getuigenis (Kap. XVI), de bewij svoering a priori (Kap. XVII).
Men kan gissen welken indruk het boekje moest uitoefenen,
als men Pater De Smedt hoort verklaren, op bl. 285: « Ce qui
nous a fait entreprendre notre travail, c'est la douleur, I'indignation qu'a excitées en nous le succes de certains of vrages,
tels que 1'Histoive généz'ale de l'Eglise de l'abbé Darras et les
Erreurs et inensonges historiques de M. Ch. Barthelemy, dont les
auteurs semblaient prétendre racheter par le bon esprit lemanque d'étude sérieuse et de probité scientifique. Il y avait la,
pour la science catholique un scandale et un danger qu'il fallalt
combattre à tout prix. »
Dat waren nagels met koppen en iemand die zoo 'n princiepen vooruitzette was een baanbreker en een man der
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toekomst. Voorzeker, sedert de Principes de critique historique is
er beters te vinden, zijn er handboeken en Lehrbücher als die
van Langlois en Seignobos (i) en Bernheim (2) verschenen, meer
methodisch, veelomvattend, meer gedokumenteerd, meer wijs
dieper gaande in den grond der zaken, rhaar voor z'n-geri,
tijd was 't werkje van Pater De Smedt een kostbare gids
voor de beginnelingen en een aangenaam vade-mecum voor al
de geschiedkundigen. Hoeveel zijn er niet die met ontroering
zullen herdenken de dagen waarop men hun de Princibes in
handen stak en hoe zij hunne eerste stappen op de baan der
wetenschap lieten geleiden door dien gemoedelijken en vertrouwbaren gids ! Nu nog herlezen ze met genoegen die gezonde
gedachten over de weerde der mondelingsche overlevering,
waarbij De Smedt zoo 'n stevige stelling inneemt en al even
vinnig de hyperkritiek als de stijfhoofdige verdedigers van
waardelooze legenden bestrijdt.
Dezelfde gezonde rede, dezelfde logica vinden wij terug in
een ander werk van Pater De Smedt, dat van dezelfde jaren
dagteekent, zijne welbekende en alom gewaardeerde Introductio
ad historiann ecclesiasticam critice tractandam (Gent, 1876. In-8, viii533 blz.).
Vrucht en tegelijk samenvatting der lessen welke hij aan
't theologisch kollege te Leuven gaf, beantwoordt deze Introductio
aan de opvatting die Pater De Smedt zich gevormd had over het
grondig bestudeeren en aanleeren der kerkelijke geschiedenis.
Nevens het theoretisch onderwijs dacht hij korte lessen over de
methode zelve in te voeren, lessen die praktisch zouden toegepa st worden op de studie van menige bijzondere moeilijke of
verwarde vraagstukken. In een tijd dat de bijzondere doktoraten
nog moesten geboren worden en dat de zoo nuttige inrichting
der Geschiedkundige Seminariën om zoo te zeggen in België
nog onbekend was, mag het initiatief van den Leuvenschen
Jesuiet eene merkweerdige onderneming heeten.
't Eerste deel der Introductio of Inleiding tot het kritisch behandelen der kerkgeschiedenis bestudeert de algemeene vereischten der
kritiek: het tweede bespreekt de verschillende indeelingen der
kerkgeschiedenis, en hier vinden wij de zoo vruchtbare ver
geschiedenis en bijzondere geschiedenis-delingam
(d. w. z. voor deze laatste : geschiedenis van het dogma, van de

(i) Introduction aux études historiques, 3euitgaaf. Parijs, Hachette
en C1 e, 1905. In -i2, 3o8 blz.
(2)

Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsjbhilosophie,

5de uitgaaf.

Leipzig, Duncker en Humblot, z 9o8. In-8, v-842 blz.
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kerkgebruiken, van den eeredienst, van de kunst, van de ekonomische en sociale toestanden, van de instellingen, enz.).
't Derde en vierde deel bestudeeren naderbij de bronnen der
kerkgeschiedenis.
In breeden zin opgevat, methodisch uitgewerkt, van eene
voor alsdan merkweerdige bibliografie of opgave der te raadplegen bronnen en werken voorzien, was het handboek van
Pater Dé Smedt tot diepen invloed geroepen, en dien oefende
het dan ook wezenlijk uit. Op onze dagen nog is de Introductio
van blijvende weerde. (i)
In innigen samenhang met dit handboek en vrucht ook van
't zelfde onderwijs zijn de Dissertationes selectee in Priinain eetatein
historice ecclesiasticee (Gent, 1876. In-8, VII — 326 -- Too blz.)
't Geldt hier de toepassing der historische methode op bijzon
vraagstukken, waarvan we hooger spraken. De Disserta--der
tiones waren toen een gewaardeerd genre : heden leeft men er
van afgezien. Volgens de oude opvatting dier Dissertationes
begint de schrijver met het zorgvuldig opmaken van den «status
quaestionis » : hij somt de verschillende gedachten op die over
het vraagstuk bestaan, duidt in 't kort de te raadplegen bronnen
aan en eindigt met het punt zelve te bestudeeren voor eigen
rekening. We vinden in de Dissertationes studiën over' het episkopaat van Sint Pieter te Rome, over de redetwisting aangaande
het feesten van Paschen, over den strijd tusschen Paus Stefanus
en den H. Cypriaan nopens het geldig-zijn van 't doopsel
toedediend door de ketters, over de bepaling van het woord
ogoot Stoc door het concilie van Antiochië, enz.
In 1877 gebeurde er een ommekeer in 't leven van Pater
De Smedt. Hij werd alsdan voor goed gehecht aan de onder
Bollandisten : hij zou aan dit reuzenwerk eene-nemigdr
nieuwe richting geven en er 't voorzitterschap over uitoefenen
sedert 1882, sterfdatum van Pater Benjamin Bossue.
Iedereen kent het werk der Bollandisten. Onderbroken bij
't afschaffen der Jesuieten in 1773 door Clemens XIV, werd de
onderneming der Bollandisten heringericht te Brussel in 1837 en
gehuisvest in 't voormalige paleis van den graaf van Hoorn. 't Afschaffen eener magere toelage door den ((liberalen)) Staat en allerlei materieele moeilijkheden kwamen den ijver der genoten dwarsboomen en 't werk ging aan 't kwijnen door 'n ongelukkigen
(i) Natuurlijk rekening gehouden met het feit dat er veel vernieuwd kan worden. Zoo verscheen onlangs Enchiridion fontiuin
histories ecclesiasticee antiques, door C. KIRCH, S. J. (Freiburg,
Herder, zgzo. In-8, xxx-636 blz.).
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samenloop van omstandigheden. Zoo waren o. a. vijf der zes
critici die zich met het uitgeven van het laatste boekdeel (XII)
der Acta Sanctoruin van Oktober hadden bezig gehouden, gestorven. Eene nieuwe generatie stond op met Pater Willem Van
Hooff en Jozef De Backer : met Pater De Smèdt vormden zij
een driemanschap dat de richting der onderneming nieuwe
banen zou aanbieden.
Inderdaad, in 1882 voorzitter van 't genootschap geworden,
begon Karel De Smedt met het stichten van een nieuw organism, het bekende tijdschrift Analecta Bollandiana. 't Eeuwen
werk zou\ door dit tijdschrift verjongd worden. Eerst en-oude
vooral, dank zij dit organism, kwamen de Bollandisten in meer
engere betrekking met de vertegenwoordigers der wetenschap
in alle landen. Ze namen ook bijdragen op van allerlei geleerden, . ze bespraken in een kritischen boekenschouw de meest
belangrijke werken op 't gebied van hagiographie verschenen.
De Analecta Bollandiana zouden ook dienen tot het uitgeven van
katalogen van handschriften, de varianten en afwijkende lezingen
opgevend om de vroeger, in de tot alsdan verschenen Acta Sancíoruvn, als « manuscriptum pervetustum» onduidelijk beschreven
handschriften te herkennen en soms kostbare gegevens te ver
mogelijke oudheid der gepubliceerde Heiligen--zamelnovrd
biografie. En de katalogen volgden elkander op : de handschrif-

ten van Namen, Brussel, Parijs, Luik, enz. werden beschreven,
ofwel in de Analecta ofwel in afzonderlijke boekdeelen die met'
het tijdschrift in verband staan. De Analecta namen ook op
kleine kritische studies of tekstuitgaven als voorbereiding tot de
later uit te geven in-folios der Acta Sanctoruin of tot verbetering en
vervollediging van vroeger verschenen studiën, en zoo is het niet
te verwonderen dat de" onderneming der Bollandisten zonder
aarzelen de wegen der allermodernste wetenschap insloeg.
Eene geheele reeks teknische werken, ' onmisbaar voor elke
streng wetenschappelijke uitgave, zagen het licht.
Pater De Smedt nam zijn deel van al dit werk -- hij was er
immers de ingever van — soms naamloos, soms door wijze raad
soms en meestendeels door persoonlijke bijdragen. De-gevin,
nieuwe richting door de Analecta Bollandiana aangeduid werd ook
gevolgd in het uitgeven der sedert 1887 verschenen folianten der
Acta Sanctorum. De in- folios gewijd aan de heiligen der eerste
dagen van November, tot hiertoe ten getalle van drie, (tomus I
[1887], tomus II 1894], tomus III [ig1o]) behelzen tal van bij
vruchtbare pen van Karel De Smedt geleverd.-drageno
We gaan hier al die artikelen of kommentaren niet opsommen:
aanstonds zeggen we er meer van.
[
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Men weet dat in de Acta Sanctoruin de uitgave der teksten
van de Vita of heiligenbiografie voorafgegaan is door een
Cornmnentarius j»aevius of korte toelichting, waarin het leven van
den bestudeerden heilige, het getal, den datum, en de weerde
zijner levensbeschrijving(en), het ontstaan en 't ontwikkelen
van zijnen eeredienst kritisch beschouwd worden. Die Cor
menatarii waren nu toch wel wat verouderd in opvatting en uitwerking en Pater De Smedt en zijne meêwerkers begonnen ze
te vernieuwen, te moderniseeren. De hedendaagsche litteratuur
— of werken die over de kwestie handelen — werd zorgvuldig
aangevoerd, in zake geografie en etymologie moderne standaard
gebruikt, de onnoodige redetwistingen ter zij gelaten,-werkn
in een woord den ouden slenter -- 't woord is wellicht mis
om op alle Corn,nentarii, tusschen 1837 en 1887 versche--plats
nen, toe te passen -- over boord geworpen en versehe lucht
ingepompt.
Wat de uitgave der teksten zelf aangaat, hier was men fel
en Pater De
ten achter in opzicht van methode. Immers
Smedt wijst er zelf op in de voorrede van tomus I der Acta Sanctorum Noveinbris — teksten uit te geven volgens één handschrift
of volgens 't handschrift dat men « 't beste » oordeelt, zonder
voorafgaandelijke verzameling en vergelijking van al de bekende
handschriften, dat strookte niet meer met de moderne vereischten.
Deze werden dan ook zorgvuldig gevolgd in de nieuwe uitgaven
door Pater De Smedt en gezellen ondernomen en terecht mocht
hij schrijven in de voorrede van tomus I Noveinbris reeds vermeld:
«Alterum signum huic tomo quasi proprio charactere impressum
-

P--

inutata est ratio edendi A ctas et Vitas, quain inoderni ternjboris usui atque

exigentice conífor niorein reddidiinus. »
't Is dan ook met oprechte bewondering dat men de
meesterlijke toelichtingen op de, Vitae of heiligenlevens leest,
door Pater De Smedt geschreven voor de drie tot hiertoe
verschenen Acta van November. Al die kommentaren opsom
bespreken gaat niet : menige zijn ten andere van-men
ondergeschikt belang. Maar we willen toch wijzen op de bijzon
als zijn de Coinmentavius op Sint Florbertus, abt te-derstn,
Gent, en op Sint Hubertus, bisschop van Tongeren (tomus I,
van November) Sint Pirminus en Sint Odrada (tomus II), Sint
Winnoc, abt van Wormhout (tomus III). De toelichting op Sint
Hubertus' leven is een meesterstuk. De geleerde Bollandist
bewijst erin dat de sympathieke figuur van den merovingischen
bisschop niets te maken heeft met den legendarischen jager en
de geschiedenis van het mirakuleuze hert. Dat is geen waarheid,
maar verdichtsel, geen historie, maar legende. En dat betoogt

3r
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Pater De Smedt op afdoende wijze, de historische kritiek met
meesterhand beoefenend.
Dusdanig was - het werk, de invloed en de wetenschappe.
lijke beteekenis van den onlangs gestorven geleerde. Wij hebben dit alles met groote trekken afgeschilderd, zonder stil te
staan bij de- kleinere studies, die hij menigvuldig schreef in de

Bulletins de la Commission royale d'histoire, Revue des questions historiques, en tal andere tijdschriften. De volledige bibliografie
van Pater De Smedt op te geven was ons doel niet; wèl zijne
beteekenis voor de wetenschap en 't werk der Bollandisten in
't licht stellen.
In de laatste dagen van zijn leven mocht de eerbiedweerdige geleerde met welgenoegen op 't verleden terugblikken. Hij
stelde immers altijd in praktijk de wijze lessen die hij voorhield
op 't tweede Kongres der katholieken van Normandië (6 December i885): ((Le premier devoir du soldat en face de l'ennemie.... eest de ne pas avoir peur.... Que votre sévérité provienne de la précaution que vous prenez de n'avancer qu'avec
l'appui des procédés scientifiques, et non pas de la peur du surnaturel.... Je ne craindrai pas.... de mettre au premier rang des
devoirs de' l'écrivain catholique dans la discussion avec ses
confrères.... celui de la loyauté...... Je m'exposerais, en insistant davantage, it manquer it un autre devoir sur lequel je dois
maintenant appeler vótre attention, celui de la charité. » (i)
Deze woorden synthetiseeren gansch het leven van Pater Karel
De Smedt.
Mochten de lezers van Dietsclhe Warande en Belfort hierbij
beseffen dat er een man is heengegaan die aan den godsdienst,
aan de wetenschap en aan zijn vaderland groote eer aandeed
en onschatbare diensten bewees.
PROF. Dr L. VAN DER ESSEN.

(i) Des devoirs des écrivains catholiques dans les controverses contemn,'oraines. Brussel-Parijs, 1885. In -i2, 49 blz. Zeer aan te bevelen
voordracht.

OVER LETTERKUNDE
MARK TWAIN

3o NOVEMBER 1835 -- 2I APRIL 1910

Hij heette eigenlijk Samuel Langhorne Clemens. Ten
minste zoo zegt men. Maar wie zal 't uitmaken? Hij zelf ver
toch dat hij er niets van afwist: 't Was immers een-klarde
tweeling; men had ze samen in 't bad gezet, en een der beiden
--- men heeft nooit geweten dewelke -- is verdronken.
Daar hebt ge al heel Mark Twain. En dat doet naar meer
verlangen. Om al 't wenschelijke over hem te vernemen zullen
we gaan, in plaats van naar de levensberichten die zich om
zijn sterfbed verdrongen, naar zijn eigen «Notes from my Autobiography » in de jaren 1906 en '07 in een lange reeks vervolgen
door de North American Review over de heel wereld verspreid.
In dien tijd — zoo moet ook beginnen deze wondergeschiedenis — was de westelijke helft der Vereenigde Staten nog
een eindelooze steppe, door Indianen bewoond, en waar tusschen millioenen Roodhuiden hier en daar een groepje blanken

leefde. Zoowat vijftigduizend waren er in 't geheel. En St. Louis
telde toen io.000 inwoners. Dat was in 1835.
In dat braakliggend werelddeel lag het gehuchtje Florida
(Missouri) ; en daar werd Clemens geboren,
Zijn ouders waren daar aangeland als avonturiers. ((Neither
of them had an overplus of property. She brought him two or
three negroes but nothing else, I think ». Ze hadden geen geld
en ze wilden een weg vinden om geld te verdienen -- liefst den
gemakkelijksten. Hierin althans waren de ouders van den
buitengewonen jongen niets buitengewoons. Ze dachten dat
nog anderen Florida zouden opzoeken, dat ze daar gezamenlijk dan de streek zouden ontginnen, en dat er dan ook wel een
spoorweg zou komen om de winstgevende voortbrengselen van
't boerenbedrijf naar de afzetplaatsen te brengen. Maar op
't oogenblik dat Mark Twain zijn Autobiography schreef, dus
zeventig jaar nadien, lag Florida nog in een verloren hoek van
de wereld en telde 't 125 menschen.

5o8
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Men moest kans hebben, en ook een beetje aardrijkskundig
vooruitzicht. Zoo had men toen voor een paar laarzen het heele
grondgebied kunnen koopen waarop thans Chicago verrijst, en
dichterbij het heele terrein waarover thans het aristocratisch
kwartier van St. Louis zijn prachten uitstalt. In stede daarvan
verhuisden ze naar Columbia (Kentucky) en dreven ze er een
boerderij met zes slaven.
Ook daar pakte 't niet. Nu gingen ze 't beproeven naar
Jamestown, op een hoogvlakte van Tennessee.
Hier haalde vader John Marshall Clemens zijn grooten
durf uit. Hij kocht voor een appel en een ei 80.000 acres; 't zou
toch brutaal verkeerd moeten loopen als hij op zoo 'n oppervlakte in de toekomst geen spoorweg ving, met dorpen en
steden er langs. Maar 't liep verkeerd. De treinen schenen er
waarachtig plezier in te vinden overal aan Clemens te ontsnappen. In zijn speculatie-hardnekkigheid verhuisde hij een vierden
keer, naar Hannibal nu.
Intusschen werd Samuel -- of de andere --- een knaap.
Wat zou er van hem geworden? Zijn moeder, die stamde uit
Kentucky, 't gewest der schoone meisjes, vond weinig van haar
gaven in hem terug. Zijn vader had geen tijd, om veel aan zijn
kinder en te denken. Samuel rakkerde, en hij voelde iets als
een roeping in zich : « In my time I have had desires to be a
pirate ». Dit kwam hem van ver. Een zijner Engelsche voor
-ouders,GfyClmn«wasoefthpir ld
to sentence Charles the First to death. » Maar de jongen was
te ziekelijk om een goed man van 't vak te worden.
't Had van zijnentwege niet aan goeden wil ontbroken. Al
drie keer had hij in de Mississipi gelegen en zes keer in de
Berenrivier. Hoe hij zich telkens redde wist niemand ; maar
voor moeder was 't duidelijk : « Menschen die bestemd zijn
voor de galg verdrinken niet ».
In afwachting liep hij te Hannibal naar de school; zoogezegd althans, want vertrouwde kennis met meester of lokaal
heeft hij nooit gemaakt. Eigenlijk was zijn vader zijn leermees
rustuurtjes die John wou gunnen aan-ter,indscha
de herinneringen uit zijn vroeger vrederechtersleven. Maar
vader stierf al vroeg, zonder de achternagej aagde fortuna te
hebben ingehaald; en bij zijn dood was 't ook uit met Samuel's
onderwijs.
De jongen had een ouderen broer, die veel geleerder was dan
hij en die redacteur was en uitgever van een weekblad, als 't u
blieft. Bij dien broer Orion kwam Samuel binnen als letterzet
zijn dertiende jaar. Algauw drukte hij met die lettertjes-ter,op
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zijn eigen tekst, eigenlijk niets anders dan nieuws uit de
streek.
Op zijn achttiende jaar, vond Samuel zijn -stadje Hannibal
te klein. Hij zwierf in de Oostelijke staten van drukkerij tot
drukkerij; hij drong door tot Boston en New-York, waar het
zoojuist expositie was. Daar zag hij nu bewonderend wat ' het
woord «wereld » beduidde, maar hij voelde meteen zeer pijnlijk
wat het woord « honger » beteekent. En dooduitgeput kwam hij
weer thuis. De letterzetter vond werk in drukkerijen te St. Louis
en elders, tot in 1857, toen een toeval hem helpen kwam.
Horace Bixby, loods op de Mississipi, troonde hem mee.
Zou dat nu eindelijk de roeping van vroeger zijn ? Jamaar, loods
op de Mississipi, weet gij wat het was in dien tijd? Lees het
na in de «Autobiography ». Er viel te werken met den kop
harder dan voor een doctoraat. Maar't was ook een weelde zich
op die stille wateren te voelen wiegelen, al droomend tusschen
twee hemelen en twee werelden. En heel zijn leven voelde
Samuel dat gewiegel. Men kan 't meevoelen in zijn « Adventures of Tom Sawyer », in zijn ((Adventures of Huckleberry
Finn » en vooral in zijn ((Life on the Mississipi ».
Clemens bracht het eindelijk tot loods. Maar nu brak de
burgeroorlog uit, en 't was meteen gedaan met de vreedzame
scheepjes op de Mississipi; 't moesten nu allemaal oorlogsbooten
zijn.
Clémens was juist in New Orleans, toen Louisiana zich
losrukte van de andere staten. Hij vertrok stroomopwaarts en
den laatsten nacht van zijn tocht spleet een kanonbal van
Jefferson de schouw van zijn bootje middendoor.
Samuel, een geboren Zuiderling, hield het met de Esclavagisten. Hij bood zich aan ter inlijving en hij werd tweede
luitenant in Missouri onder bevel van generaal Tom Harris.
Zijn militaire loopbaan was op veertien dagen afgeloopen. Hij
ontsnapte aan de eer krijgsgevangene te worden van kolonel
Ulysses Grant, en nam zijn ontslag uit hoofde van algeheele
verslapping.
Maar intus schen was zijn broer, als behendig dagblad schrijver, geraakt waar hij zijn moest: President Lincoln benoemde hem tot eersten secretaris van Nevada. Orion ontving
=Samuel in zijn gunsten, en de jongere broer mocht mee op
sinecure, maar zonder wedde. Ze maakten samen een heerlijke
reis door de Prairie.
Nu werd de jonge heer Samuel jager en ontdekkingsreiziger.
Hij zat daar in de omstreken der zilvermijnen van Humboldt
en Esmeralda. Hier begon hij zijn schrijversloopbaan : brieven
-

;
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naar het blad: «The territory Enterprizing of Virginia City ».
Redacteur Goodman vond die correspondentie zoo merkwaardig,
dat hij aandrong op regelmatige bijdragen. Maar Clemens, in
zijn eerste schrijversuitbundigheid takelde zoo ongenadig wetgevers en gelukzoekers toe, dat er uit zijn artikelen bij iedere
zitting van den Staatsraad een schandaal werd opgehaald.
Voortaan moest nu de kroniekschrijver die artikelen onderteekenen. En als pseudoniem koos hij den kreet, waarbij de
loods op de Mississipi waarschuwde in 't sturen : - Mark Twain t
(quarter twain, half twain. Let op ! drie voet, vijf enz.)
Die krantenstoutmoedigheid kwam uit op 't gene, naar al de
Amerikaansche gewoonten van toen, gemakkelijk was te voorzien : een tweegevecht. Laird, de bestuurder van ((the Union
of Virginia City » zond Mark Twain zijn getuigen.
Geen van beiden had ooit een revolver gehanteerd. En ze
oefenden zich met den ernst noodig voor een omstandigheid
-waarbij 't leven op spel staat. Toevallig hielden ze proef
zelfde bosch; de een hoorde den ander knallen-schietng'
en paffen. De leermeester van Twain had juist een vogel ge
toen Laird na zijn exercitie voorbij kwam en vroeg-schoten,
wie dat beestje had getroffen; ((de heer Twain » antwoordde de
meester... Laird bedacht zich even, bood zijn excuses aan,
schoof thuis gekomen zijn redactiestoel bij, en trok dadelijk alles
in wat hij tegen zulk een schietvirtuoos had gedurfd.
Maar daarmee was niet alles effen. De policie was streng
voor duelleerders. Twain werd opgezocht, en hij vluchtte naar
Californië. Te San Francisco vond hij een post in de « Morning
Call ». Maar hij verveelde zich op 't bureau, en hij werd goud
gruweltijd van de grootste placers-furie.-zoekr.'tWasind
Mark Twain vond niets, gelukkig, hij ontliep de bekoring en hij
liep naar zijn roem... langs een omweg toch. Want hij kreeg
van het blad ((Union)) van Sacramento een voorstel, en hij nam
het aan. Dat voorstel was, op Hawaï den bouw van het suikerriet te gaan bestudeeren.
Daar zat hij nu. Van suikerriet kende hij zooveel als van
goudzoeken en revolverschieten. Maar aldra vond hij 't kolfje
naar zijn hand : De clipper Hornet had schipbreuk geleden en
hij kwam gesukkeld tot Honolulu, met enkele ontsnapten die
drie en veertig dagen lang op enkele doosjes conserven hadden
geleefd. Mark Twain deed ze hun lotgevallen vertellen, werkte
den nacht door, en zond 's anderdaags het relaas naar zijn blad.
't Maakte zoo 'n opgang dat de Union seffens Mark Twain's
honorarium vertiendubbelde.
Van Hawaï uit deed Mark een zesmaandig reisje naar de
-
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Sandwich eilanden, en kwam vandaar naar Californië terug. Om
wat bij te verdienen, hield hij nu lezingen die druk werden
bezocht.
Maar weer kon hij niet blijven zitten. En in 1867 vertrok hij
naar Midden-Amerika, stak de landengte over, zag zijn oude
gewesten in de Oostelijke Staten eens terug, en belde te NewYork bij uitgever Carleton met een handschrift aan. De stommerik weigerde 't. ((Twenty one years elapsed before I saw
Carleton again, I was then sejourning with my family at the
Schweizerhof, in Luzern. He called on me, shook hands cordially and said : I am substantially an obscure person, but I have
at least one distinction to my credit of such colossal dimension
that it entitles me to immortality -- to wit : I refused a book of
yours, and for this I stand without competitor as the prize ass
of the nineteenth century.
't Was : ((The Jumping Frog and other Sketches )), 't eerste
groot succes van Mark Twain. In Californië terug, vond Mark
weer een journalisten -buitenkansje. Met een genootschap Quakers aanvaardde hij de pelgrimsreis naar 't Heilig Land, als
correspondent van de Alla California van San Francisco. Dit was
nu het « New Pilgrim's Progress ». Hij bezocht de landen om de
oude wereldzee en bereidde zijn «Innocents abroad ». Van dit
boek werden op een jaar 125.000 exemplaren verkocht.
Mark Twain smeedde 't ijzer terwijl 't heet was, en hield bij
zijn terugkomst lezingen vier jaar lang. Hij had nu roem en
))

-

geld. Nu was 't maar een spelletje, ook een vrouw te vinden

naar wensch. Toch moest zijn broer hem helpen. Die bracht
hem bij Miss Olivia L. Langdon. En ze trouwden algauw, nog
in 't j aar'70. Ze gingen wonen te Buffalo, op een eigendom door
schoonvader Langdon aan zijn dochter tot bruidschat gegeven.
Twain kocht een beheerdersaandeel in 't dagblad The Express en
arbeidde dapper mee. Maar juist dat regel- en plichtmatig werk
stak hem tegen. Hij gaf het op, en i t was zijn laatste dagblad
Hij had geld genoeg, en hij was verzekerd er met zijn-karwei.
boeken, waarmee geen fabriekstijd gemoeid was, nog meer te
verdienen.
't Jaar nadien, in -1871 dus, verhuisde hij naar Hartford,
een stad die, om haar natuurschoon, dichters en kunstenaars
aantrok. Daar bouwde hij zich een villa, naar eigen zin, een
vloek met den heerschenden smaak der Amerikanen, maar deze
was een ongenadig slechte. En Twain's villa, die heette ((de
nieuwe grap van Mark Twain », was inderdaad een model van
sierlijkheid en practische inrichting langs alle kanten lag ze met
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haar groote vensters open voor 't licht en den luister der schil.
derachtige omgeving.
In die zonnige villa heeft Mark Twain veel huiselijk geluk
en veel scheppingsweelde beleefd.
Lees de aandoenlijke hulde door den guitigen grappenmaker met zoo 'n warme ontroering in hoofdstuk III van de
Autobiography gebracht aan zijn vrouw, van wie hij zoo heerlijk
getuigt : she was both a girl and a woman. Lees ook uit Susy's
dagboek in die zelfde Autobiography 't ' portret van hem zelf
door een van zijn kinders : ((Papa's appearance has been
described many times, but very incorrectly. He has beautiful
gray hair, not any too thick or any too long, but just right; a
Roman nose, which greatly improves the beauty of his features,
kind blue eyes and a small mustache. He has a wonderfully
shaped head and mustache... In short, he is an extrodinarly fine
looking man. All his features are perfect, except that he has in
't extrodinary teeth... He is a very good man and a very funny
one. He has got a temper, but we all of us have in this family.
He is the loveliest man I ever saw or ever hope to see -- and
ho, so absent minded. He does tell perfectly delightful stories.
Clara and I used to sit on each arm of his chair and listen while
he told us stories about the pictures on the wall.
Papa's favourite game is billiards, and when. he is tired
and wishes to rest himself, he stays up all night and plays
billiards, it seems to rest his head. He smokes a great deal
almost incessantly. He has the mind of an author exactly, some
of the simplest things be cannot understand. Our burglar —
alarm is often out of order, and papa had been obliged to take
the mahogany-room off from the alarm altogether for a time,
because the burglar -- alarm had been in the habit of ringing
even when the mahogany-room was closed....
Mark Twain kreeg vier kinderen; 't eerste werd maar twee
jaar oud ; Susanna, de tweede, het buitengewoon begaafd
meisje dat dagboek hield, stierf op haar vier en twintigste.
Een andere dochter huwde, en de laatste bleef haar vaders
huiselijke engel, tot ze enkele maanden voor Twain's eigen
dood stierf in 't bad.
Uit het landhuis te Hartford gingen Mark Twain's boeken
hun gang over Amerika en over de heele lezende wereld. In
1872: Roughing it, vol mooie beschrijvingen; in 1873: The Gilded Age, een ((novel)) in samenwerking met zijn vriend Charles
Dudley Warner, en dat ook met uitbundigen bijval voor tooneel
werd geschikt; in 1876: Torn Sawyer, het kostelijk jongensboek,
dat zijn wijsgeerige diepten laat opengaan, naarmate men ouder
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wordt; in í88o 14 Tramp Abroad, waarin hij verhaalt van zijn
beide reizen naar Engeland en zijn lezingen te Londen; in 1882:
The stolen white Elephant; datzelfde jaar iets in ernstigen trant :
The Prince and the Panj5er ; in '883 : The Life on the Mississißi,
waarover reeds boven; in 1884.: Huckleberry Finn, het waardig
vervolg op Tom Sawyer; in 1889: A Connecticut Yankee at the
Court of king Arthur, een parodie, in bijtende verontwaardiging op Mahory's «Morte d'Arthur »; in 1890 : Christian Science,
iets hooggestemd deftigs dat hem allerminst afging; in 1892 :
The American Claimant; in 1894: Tom Sawyer Abroad; in 1896 :
Recollections of Joan of Arc waarbij de kluchtigaard toonde wat
een groot en edel hart er onder zijn grappen woonde, en
weende soms; in 1897: More Tramzífts abroad; in 1900: The Man
that corrulted Hadleyburg ; in 1902 : A double barrelled Detective
Story. En door al die jaren heen tallooze tijdschriftartikelen,
o. a. studies over Cooper en Shelley.
Intusschen was Mark Twain millionnair geworden, 'k weet
niet hoeveelmaal. Maar een speculatie-waagstuk bracht hem
op één dag tot armoe. Heel Amerika wilde opspringen om zijn
fortuin te herstellen. Twain aanvaardde geen dollar. Hij deed
van 'g5 tot '96 een reis om de wereld, en de opbrengst van zijn
reisbeschrijving deed alle zwarigheid vergeten.
Van '97 tot '99 was hij weer Europeaan. Hij leefde in
Engeland en Zwitserland. 't Was in deze periode dat hij Whistler bezocht. De schilder, die ook een grappenmaker heette,
was juist bezig aan een van zijn wereldberoemde werken.
Mark Twain stond aandachtig toe te zien. «Was ik van U,
Mijnheer Wistler, dat zou ik wegdoen ». En met zijn hand
maakt hij een wrijvend gebaar over 't versch geschilderd
fragment. Whistler, buiten zichzelf, schiet toe : «Mijnheer,
raak het in Gods naam niet aan, 't is niet droog! » En Mark
Twain : «Wat maakt het, mijn vriend, 'k heb toch handschoenen
aan. » Wistler had zijn meester gevonden.
Bij voorkeur vertoefde Mark Twain te Weenen. Zoo was
hij aanwezig in de zitting van den Reichsrath toen zestig poli
binnen rukten om zestien oppositie-leden in hech--tieagn
tenis te nemen. Dat trof hem geweldig.
In 19o5 kwam hij weer eens over. Ditmaal om door de
Oxford University terzelfder tijd als Rudyard Kipling tot Doctor
honoris causa te worden uitgeroepen.
In den laatsten tijd was Mark Twain stil en somber ge
dood had zijn huis al te onbarmhartig bezocht. Nu-worden.D
stierf ook nog Henry Rogers, zijn oudste vriend, de kameraad
van zijn tochten. Toch waagde hij er nog, in de laatste maanden,
:
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een reis naar de Bermuden aan. Daarna sloot hij zich op in zijn
villa te Redding (Connecticut), die hij sinds enkele jaren betrokken had.
't Gaat niet aan, met bondige inhoudsopgaven eenig denk
te geven van 't geen Mark Twain's boeken zijn. Men moet-beld
ze lezen; want hun verdienste ligt hoofdzakelijk in den humor
die nederdruppelt of nederkletst. Een humor heel verschillend
van onze verfijningen. 't Zijn zetten veelal om een boer van zijn
paard te slaan. Pickwicksche invallen, vol contrasten, hoe
grotesker hoe liever. Men glimlacht zelden bij Mark Twain,
men proest het uit. Niet altijd bijzonder keurige, maar immer
gezonde lezing.
Zóó had hij zijn medemenschen met zijn komiek overrompeld, dat het van hem niet werd aanvaard,ernstig voor den dag
te komen. Eens had hij,in een bevlieging van stille ingetogenheid,
een gedicht gemaakt, dat hij wou voordragen op een feest in
een Vrouwen-Universiteit. Twain staat op en begint, serieus lijk
zestig : ((Dames, ik zal de eer hebben U een gedicht voor te
lezen ». lie dames lachten. « Een gedicht dat ik onlangs heb
gemaakt ». De dames schaterden. «Een ernstig gedicht ». De
dames gierden. En Mark Twain zeeg neer op zijn stoel; hij verstond dat hij het recht niet had ernstig te zijn.

Stanton's American Literature (i) heeft, me dunkt, uitstekend gecondenseerd wat er over dezen op en top oprechten
kerel, die niets had van een gendelettres, te zeggen valt :
«In technique, it cannot be maintained that he stands high;
his narrative wanders wither it listeth, blaimless of compact
construction or climax; his style is not free from faults. Yet in
spite of these defects his name has become « a household word
in all places where the English language is spoken, and in many
where it is not. » He has created two characters -- Tom Sawyer
and - Huckeberry Finn — who will live long as humorously
conceived but true American boys.... Moreover Mr Clemens
has enshrined the Mississippi River of his youth in a kind of
homely, virile prose-poetry, has recorded in narrative firm and
vigourous the impression which the great river made upon his
youthful mind. Nowhere else shall we find such descriptions of
Mississippi River life in the fifties. Artistically defective his
work is indeed; but to it cannot be denied the qualities of eloquence, naturalness and sincerity. The work, like the man, is
genuine.))

(i) Nr 4000 van Tauchnitz edition.
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Als 't waar is dat een mensch ieder keer dat hij lacht zijn
leven verlengt, dan heeft Mark Twain aan ontelbaren een goeden
voorraad uren bijgeschonken. Aandoenlijk is 't te denken dat
een man die zoo weergaloos verzettelijk uien sloeg en grappen
maakte, in zijn laatste jaren zoo deerlijk de bitterheid van 't
leven moest smaken. Dubbel treurig is dit, dewijl Mark Twain,
die toch een in-goede mensch was, geen heul en geen heil zocht
daar waar ze enkel te vinden zijn, en als een laatste macabere
klucht, troost en verstrooiing vroeg aan zijn sigaren.
J. PERSYN.

ALLERLEI
Tot heden bleef uitgesteld een woord over den Franschen
advocaat Barboux die, voor maanden reeds, te Parijs is gestorven.
't Zou niet gaan hem beter te teekenen dan het «Journal
des Debats » dat dit katholiek toonbeeld van alle advocaten van
dichtbij heeft gekend, hem heeft geschetst : ((Durant trente
ans, aucune grosse affaire. ne s'est plaidée sans qu'il y eut le
principal role, et il a soutenu ainsi le labeur le plus formidable
que jamais homme ait osé accepter... C'était un incomparable
avocat. Cela, tout le monde le sait. Ce qui est peut être moins
connu, c'est que, avec les dons les plus brillants, une faculté
de parole sans rivale, une intelligence merveilleusement
prompte a tout saisir et a tout s'assimiler, personne n'eut plus
de minutie dans la préparation d'une affaire. Quand un client
était admis dans ce cabinet, le travail commenCait aussitót.
C'est le moment le plus difficile peut-être dans la profession de
l'avocat, celui oü il doit déméler a travers les affirmations
péremptoires d'un financier, d'un industriel, a travers les sanglots d'une femme — la vérité. 11 lui faut, pour y réussir, beaucoup de finesse et le sens pratique le plus aiguisé. C'étaient
précisément les qualités éminentes chez M. Barboux ; il pouvait
etre, suivant les causes, juriste très savant, homme d'affaires
consommé, psychologue parfaitement averti de toutes les faiblesses humaines. Assis contre la cheminée, la main caressant
les lèvres rasées, il interrogeait le client avec une dextérité qui
consistait, tour a tour, à le faire et a le laisser parler, jusqu'à ce
qu'il en eüt tiré tout ce qu'il voulait savoir.... Toutes les pièces
étaient lues et étudiées comme a la loupe. Le secretaire qui
avait préparé le dossier était longuement interrogé lui aussi.
Chemin faisant, l'affaire s'esquissait, se modelait peu a peu
devant les yeux de M. Barboux. Quand il était sur enfin de la
voir tout enüière, il se mettait a l'eeuvre et composait la plaidoirie. Allant et venant dans son cabinet, il composait, le plus
souvent a voix haute et de mémoire, le fait serait incroyable
de tout autre ; mais sa mémoire a lui était prodigieuse. Il était
assuré de retrouver a l'audience, fixé par des notes brèves, cet
immense travail.... Cette étonnante faculté qu'il ne cessa d'entretenir servait un esprit qui s'était fixé de bonne heure, par
réflexion et par choix, dans une forme définitive. II entendait
démontrer et convaincre, ce qui est toute la tache de l'avocat.
Mais, disposant des ressources les plus complètes — clarté et
méthode, science juridique, vigueur pressante du raisonnement,
imagination habile à découvrir l'argument comme a le presenter
dans Ie jour même oft elle 1'apercoit -- il en usait d'une manière
qui lui était propre et qui imprimait a chacun de ses plaidoyers
la marque d'une personnalité énergique, consciente, volontaire.
Il avait des croyances profundes, inébranlables. I1 croyait au
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Droit, effort séculaire des hommes pour régler les rapports de
leur vie publique et privée suivant la raison et la justice. Ii
croyait que ni la hauteur ni la noblesse ne sont interdites a la
pensée humaine et il en trouvait la plus parfàite expression
dans notre littérature du 17e s., dans la peinture de la Renaissance Italienne. Ii avait la foi religieuse. C'est pourquoi,
ayant vu, de si près, l'infinie variété des misères morales, il
était d'autant mieux tendu vers ce triple ideal du droit, de la
beauté classique et de la foi. La religion, il l'honorait en serviteur respectueux, par des pratiques réguiières, et avec une
sorte de pudeur grave )).
Henri Barboux was geboren te Chateauroux in 1834. 't Was
een mager manneke met een reuzenwilskracht. Hij mocht het
zeggen: «Je n'ai jamais parlé que pour agir »... «A la barre on le
sentait fémissant de cette volonté. Si menu, avec des gestes
sobres et rares de la main pale, il avait ces deux moyens essentiels de l'orateur: la voix et le masque. La voix surprenait
d'abord par ses résonnances nasillardes; mais tout de suite, elle
semblait saisir les mots, les pétrir ou les caresser, et eile connaissait au surplus toutes les nuances, celles qui fixent l'attention, celles qui charment, qui amusent, qui émeuvent. Quant
au masque, Ia vivacité des yeux aigus, la fermeté des lèvres
minces le faisaient admirablement expressif; parfois, a la fin
d'une phrase oû se ramassait le désir de convaincre, la tête
blanche se jetait en avant, d'une secousse, comme pour porter
droit, a la raison ou au cceur du juge, le coup auquel ils se
rendraient.»
((Met K'rogli-Tonning is een der uitstekendste theologen van
Scandinavië heengegaan.)) Zoo schreef het grootste blad van
Denemarken, de « Berlingske Tidende)) toen de groote bekeerling in Februari 1.1. stierf. Ook al de Noorsche bladen spraken
over hem met een achting, die evenzeer de pers als den doode
eert.

Alle getuigen dat hij een zuil voor de Luthersche kerk

had kunnen zijn. en tot het laatste toe altijd dezelfde groote
denker en beminnelijke mensch is gebleven.
Aan zulk een lof van protestantsche zijde moeten wij eigenlijk niets meer toevoegen.
Krogh zelf heeft in zijne herinneringen breedvoerig den
gang zijner geestelijke ontwikkeling beschreven... Eigenlijk was
hij niet zoozeer de man der daad. Hij was de stille vorscher, de
man der theorie. Hij hing daarbij eenmaal met al zijn liefde en
met de grootste taaiheid vast aan de Luthersche Staatskerk.
Dat moet men vó& oogen houden, wil men de volle grootheid
zijner bekeering verstaan.
Stap voor stap kwam hij nader tot de Katholieke Kerk,
maar zoolang zijn verstand nog éen plekje vasten grond in de
Luthersche Kerk bespiedde, stond hij er op... Eindelijk stond
hij op het punt, van waaruit hij met Manning en Newman zag
dat er volstrekt geen werkelijke overheid buiten die der oude
Katholieke valt te erkennen.
Teekenend voor den langzamen gang zijner bekeering is de
volgende episode: Hij had als goed Lutheraan de beeltenissen
van Luther en Melanchton in zijn werkkamer hangen. Reeds
lang had hij een zekere korzeligheid tegenover den geweldi
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gen « reformator ». Maar toch kon hij niet scheiden van 't por
trokken Luther's leerreden op het huwelijksleven zijn-tre.Nu
aandacht, en, toen hij het schandaal van het Hessisch dubbelhuwelijk van dichterbij had leeren kennen, nam hij plechtig
Luthers beeld van den muur af. Maar Melanchton's beeld
bleef hangen. Tot het bleek welk een deel de zwakke Melanchton aan Luther's uitspraak in bedoelde aangelegenheid had
gehad, en zoo werd ook het tweede portret weggenomen.
Intusschen gaf Krogh-Tonning met ondersteuning van het
Wetenschappelijk Genootschap te Christiania een reeks schriften uit, waaruit langs om duidelijker bleek dat hij het Lutheranisme niet langer logisch verdedigen kon. Niemand waagde het
hem tegen te spreken. Hij was voor allen te geleerd; en de
Luthersche «Dogmatik» van Krogl.-Tonring bleef onaangevochten.
En nu -- juist als hij op het toppunt stond van zijn faam,
juist als hij de schoonste vooruitzichten had op de hoogste
plaats in de Staatskerk -- gaf hij alles op, verkoos hij onrust en
armoede.
Want Krogh-Tonning was niet enkel een geleerde, hij was
een man der waarheid, een karakter zoo vast dat hij het grootste offer bracht liever dan ook maar een duimbreed van zijn
overtuiging te wijken.
Zijn ontslag baarde ongehoorde opschudding in Noorwegen. Den 13n Juni igoo werd Krogh in de Katholieke Kerk
opgenomen, te Aarhus in Denemarken. Een heele -literatuur
dreigde op te schieten rondom de gebeurtenis ; maar Björnstjerne Bj örnson verdedigde Krogh en bracht alles tot bedaren.
-

Voortaan kon de geleerde stil en bescheiden te Christiania

leven. Altijd preekte hij aan al wie 't hoorde wilde zelfstandig
denken. Daarom boog hij zich voor de waarheid,'waar hij ze
vond, hoe hard ze ook was... Men spreekt zóoveel van persoonlijkheid, Dr. Krogh-Tonning was werkelijk een persoonlijkheid.
Door arbeid, lijden, nederigheid en liefde was hij een groote,
sterke, christelijke persoonlijkheid geworden. Wat wij zeggen,
lezen en bewonderen, dat deed hij ; ( naar « Hochland »).
:

Het Komiteit der Nederlandsche Vacantieleergangen te Leuven
verzoekt ons het voorloopig programma van het vijfde jaar
dier leergangen aan onze lezers mee te deelen :
(28 AUGUSTUS TOT 2 SEPTEMBER 1911).

Deze leergangen zijn bestemd voor de leeraars aan de
Colleges en Athen2ea, de priesters, de studenten uit het laatste
seminariejaar en de Drs in de verschilllende vakken.
De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:
E. H. Dr. J. Berghs, Bestuurder der Limburgsche Ambachtschool te Hasselt: Natuurkunde.
E. P. Claeys-Bounaert, S. J. Antwerpen Latijn.
Dr. E. De Jongh, Hoogleeraar: Het Koloniaal Museumut te
:

Tervueren.
E. H. F. Drijvers, Willebroeck: Godsdienstlèer.
E. H. Dr. J. Nagant, Leeraar aan het. Klein Seminarie te
R.olduc (Nederland) : Aardrijkskunde.
Dr. J. Persyn, Leeraar aan het Hooger Handelsgesticht te
Antwerpen : Letterkunde.
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E. P. Dr. C. Piepers, S. J. Studieprefect van het Canisius
College te Nijmegen (Nederland) : Griekscli.
Dr. J. Quangel, Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te
Antwerpen : Wiskunde.
Dr. A. Smedts, Repetitor aan de Hoogeschool te Gent:

Sterrekunde.

E. H. Van de Velde, Brugge Engelscil.
Dr. Van der Essen, Hoogleeraar: Geschiedenis.
E. H. A. Van Langendonck, Opziener over het Middelbaar
Onderwijs te Mechelen Meer godsdienst in de ojbvoeding.
Mr. E. Vliebergh, Hoogleeraar : De Nationale Bank van
:

:

België.

E. H. Dr. Hugo Verriest, Ingoyghem: Gezelle.
E. H. A. Walgrave, Leeraar aan het Klein Seminarie te
Hoogstraten Kunstonderwijs.
Verder zullen de deelnemers toegelaten worden op de voor
Mevrouw Steenhoff-Smulders, Utrecht (Nederland)-drachtie
over Letterkunde, in het gesticht der Dochters van Maria (Pari
-daens)
zal houden.
Op Dinsdag, 29 Augustus, zal Albert Vogel uit Den Haag
de Foruinscene uit Julius Caesar van Shakespeare en een frágment uit Antigone van Sophocles voordragen. Hij zal daarbij
nog twee uren les geven over het tooneel.
Van verscheidene lessen zal een syllabus gedrukt worden.
Bij het stichten der Vacantieleergangen werd het plan
onderworpen aan hunne DD. HH. de Bisschoppen, die er
hunne volle goedkeuring aan hechtten.
Ter gelegenheid van de Vacantieleergangen zal in het
St Pieters College, Minderbroedersstraat te Leuven, eene tentoonstelling van vakboeken, betrekking hebbende op de behandelde onderwerpen, worden ingericht. Lederen dag zal de
E. H. De Wals, leeraar aan het St Pieters College te Ltuven,
zich ter beschikking houden van de bezoekers, voor't verstrek:

en van inlichtingen.

De inrichters zorgen, op aanvraag, voor tafel en verblijf,
die te Leuven kunnen geschat worden op 5 frank daags. De
priesters zullen, zooals verleden jaar, in H. Geestcollege mogen
verblijven tegen 2,50 frank per dag.
Het volledig programma zal in Juni en de uurrooster einde
Juli verschijnen.
De inschrijving kost 5 frank.
Namens het Inrichtend Komiteit : De Voorzitter, E. VLIE-

BERGH ; De Ondervoorzitter, FR. VAN CAUWELAERT ; De Schr ijver,
JUL. KLEYNTJENS, Geldenaaksche vest, 43; De Boekbewaarder,
E. H. K. DE WALS; De Penningmeester, E. H. C. FRANSEN.

N. B. — De inschrijvingen en alle briefwisseling te sturen
naar de KEURBOEKERIJ, Groote Markt, 17, Leuven, met vermelding
op den omslag : Vacantieleergangen.
De lessen beginnen op Maandag 28 Augustus, te i® 1/$ uur, en
eindigen op Zaterdag 2 Sejbteinber, te middag.
Bezoek aan de Bibliotheek, de Museums, Laboratoriums,
enz. der Hoogeschool. Lederen avond van 6% tot 7% en van
9 tot ro, gezellige bijeenkomst.
De deelnemers kunnen het Gedenkboek der eerste Vacantieleergangen verkrijgen tegen 3 frank (handelsprijs 4.5o fr.).
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Wij vernemen met genoegen dat de heer Vermaut, de welbekende Vlaamsche uitgever, die op kunstgebied ons reeds
verscheidene malen bewezen heeft dat hij waarlijk op de hoogte
is en de Vlaamsche schrijvers zeer genegen, besloten heeft eene
album-editie van CAESAR GEZELLE's hoog geprezen werk : Uit het
leven der Dieren uit te geven.
Deze editie zal waarlijk een prachtwerk zijn: gedrukt op
kunstpapier, versierd met gekleurden omslag, sterken band,
bijzondere initialen en boekversiering, een honderdtal penneschetsen, ft. 2.3X3; het zal een allermooist geschenk uitmaken
voor al de boekenlief hebbers alsook voor hen die zoeken naar
Vlaamsche prachtwerken om ze op tafels in spreekplaatsen
voor te leggen.
Uit genegenheid voor onze Vlaamsche lezers heeft de heer
Vermaut gaarne toegestaan deze albumeditie met vermindering
van prijs aan onze lezers af te staan.
In plaats van 12 fr. zullen zij, die hunne bestellingen doen
rechtstreeks aan ons beheer, Markgravelei, 176, vóór i juni,
het boek ontvangen tegen io fr.
Wij hopen dat alle liefhebbers van deze gunstige gelegen
gebruik zullen maken.
-heid
Zooeven verschenen bij J. Vermaut, uitgever, Kortrijk
W. FOSTER, uit het duitsch
vertaald door G. SIMÉoNS, hoofdopziener te Luik, met inleiding
door Volksvertegenwoordiger Dr. FRANS VAN CAUWELAERT.
Prijs 3.00.

School en karakter, door Prof. Fr.

IN'T DIEPE VAN GEZELLE'S ZIEL(i)
Gezelle behoort tot die grooten, met wier menschelijkheid wij ons gaarne blijven voeden, omdat zij immer langs
nieuwe kanten zich laat genieten, en aldoor ruimer zich
laat invoelen.
Daarom achten wij het niet overbodig, na zoovelen en
zoo bevoegden, ook nog iets in 't midden te brengen over
den Meester, en, in meer bijzondere studie van den innerlijken Gezelle, den nadruk te leggen op 't geen in beschouwingen over den geheelen Gezelle, om der veelheid
wille, misschien wel niet voor zijn volle waarde mocht
gelden.
I. - EGO FLOS

Wie door wil dringen tot Gezelle's innigst wezen, moet
zijn grootste meesterstuk Ego Flos inleven, en wie Ego Flos
wil genieten in al zijn rijke rjpheid, moet in zich opnemen
en zich eigen maken heel het dichterlijk werk van den
Meester.
Want gelijk de groote gloed uit Ego Flos ons pas de
hooge belichting geeft en het volle leven van Gezelle's
dichterlijk landschap, zoo straalt ook ten allen kante uit
zijn verzenreken afzonderlijke klaarte naar het brandpunt

Ego Flos.
Hiermede bedoelen wij niet alleen, dat men in verscheidene gedichten uit verschillende perioden, het ontkiemen, groeien en gedijen kan nagaan van het beeld, dat
in Ego Flos zoo heerlijk zou ontbloeien (2), maar dat wij in
een zeer aanzienlijk getal andere gedichten en ook onder
andere beelden, voller of gedempter helderder of vager
(x) 't Vervolg van «Fogazzaro» moet naar het aanstaande
nummer worden verschoven.
(2) Deze wording van Ego Flos vooral als beeld werd goed
aangeduid door GEEREBAERT. S. J., in zijn Horalius' Lèerdicldeu,
blz. Bij de aldaar opgesomde vóórgedichten moet, buiten
minder teekenende heropduikingen van het beeld, nog geplaatst:
Mortis imago van 1894, de voorlaatste stroof in 't bijzonder, cf.
Rijmsnoer II, blz. 95.
32
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hooren roeren, wat wij dan in Ego Flos klaar erkennen den
grondtoon te zijn van Gezelle's dichterlijk wezen.
Die grondtoon is: het bewuste zielsdiepe streven naar
het Absolute, naar de vullende oneindigheid van het goddelijke leven.
Dit is er niet verre vandaan te zeggen, dat Gezelle als
dichter een mysticus is. Wij zouden hem ook zoo noemen,
moest dit te pas en te onpas gebezigde woord er heden niet
vooral toe dienen, om een naam te geven aan al wat in
's menschen denken en doen vreemd en vaag is, zoo ge
onderbewust. Liever zullen wij dan van Gezelle-namd
zeggen, dat hij als dichter is een broeder van den natuur
gevolg komt van den-minarFcsku,eht
schouwenden Ruysbroec. (i)

Op zich zelf is het heimwee naar het onbeperkte niets
buitengewoons, vooral bij groote dichters. Vermits zij de
menschheid uitspreken, kan het niet uitblijven dat zij het
meest hartgrondige van ons aller wezen blootleggen.
Maar niet alle dichters worden zich dat heimwee even
bewust. Niet allen kunnen er zich het voorwerp van
verduidelijken, of waar zij het doen, stemmen niet allen
overeen, omdat niet allen bij een zelfde wijsbegeerte en
een zelfden Godsdienst licht zoeken. En waar dit ook al
het geval is, blijft hunne verhouding tot het Oneindige, ook
om zijne oneindigheid zelf, verschillend =naar gelang van
elks verstandelijken aanleg en de meer bijzondere graagten
van zijn gemoed.
Hiermeé zijn, bij alle schakeeringen, drie hoofdsoorten
van dichterlijken weemoed gegeven.
-

(i) Buiten den even vroom-vertrouwelijken omgang met Gods

schepsels, is de overeenkomst met Franciskus treffend in
Gezelle's liefde voor de - armoede, gelijk hij die zoo roerend

heeft uitgesproken in zijn :
Armoede lief,

hemelsch gerief enz. (Rijinsnoer II, blz. 126).
Het meesterlijke 0 wilde ouvervalschte Pracht, waarover later, is
van een ziener als Ruysbroeck, en Ruysbroeck's woorden
leiden het ook in.
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De meer onbewuste, inchoatieve, die bij vlagen het
te-kort voelt van al hetgeen waarmede wij ons hier beneden
trachten te paaien, zonder dat hij naar den grond gaat
delven onzer onverzaadbaarheid. Men zoekt liever afleiding
in het kijkspel der uiterlijke dingen, of laat zich op eigen
treuren zacht-droomerig inwiegen. Men kan dien weemoed
teekenen met het vers van VERLAINE:
C'est bien la -pire peine
de ne savoir pourquoi
sans amour et sans haine
mon ceur a tant de peine.
Daarnaast de diepere, bewuste weemoed.

Bij niet-christelijke, meestal panthelstische wereldbeschouwing, de titanisch gruwende, kolkdonkere wereldsmart. Hier dringt men Zich vrede op onder 't gemaakt
lalme van natuur- of zeifvergoding:
ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten
want
Eéne, één moet zijn, aan Wie ik alles gaf,
En leven kan ik niet, dan als ik kniel,
't Zij voor Mij-zelf, een Godheid of een Droom.

Of, men verwacht zaligheid van het zich oplossen in 't
onbewuste Al
O Zee, was ik als gij in al uw onbewustheid
Dan zou ik eerst gehéél en grOot gelukkig zijn.

Gansch verschillend van deze twee, het heseffend
christen heimwee.
Geen vaagten, maar het onbeperkte zelf waar wij naar
streven, bepaald tot den persoonlijken God; ons hangen
naar oneindigheid verklaard uit het doel van ons geschapen
zijn : de genieting van Gods eigen Wezen; de grond onzer
huidige onvoldaanheid blootgelegd : eèn tijd van beproeving, en onzer huidige ellende : de zondenval.
Gezelle is de groote zanger van dit christelijk heimwee.
En gelijk geen dichter in naam der menschheid een hooger
hymne aan de Godheid heeft gewijd als Vondel, toen hij

5
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den eersten reizang schreef van zijn Lucifer, zoo durven
wij meenen dat geen dichter (r), in naam van het mensche
voller en wetender verheven heeft den roep-lijkgemod,
van ons kranke wezen naar het zijn, als Gezelle in zijn
onsterfelijk Ego Flos.

** *
Ego Flos is niet de in-woord-brenging van een voor
gevoelsindruk, het is de late puikbioem van-bijgande
een overrjk gemoedsleven en een in vorschen gerjpt
denken. Daarom loopt men bij ontoereikende voorbereiding zoo gevaar, slechts tiende deelen mee te dragen van
't geen wordt aangeboden in dit heerlijk gedicht. Daarom
ook kan een bespreking er wel toe bijdragen dieper inzicht
te krijgen in de geleefdheid van Ego Flos, maar om die in
te voelen naar behooren zal eigen zelfstandige lezing van
Gezelle's werk het beste blijven.
Gezelle is een dichter die weet, en natuurlijk zingen
kan van het hoogste, omdat zijn vorschende geest er
wonende is; juist gelijk hij in simple bewoording zoo wonder diep is, omdat hij zichzelven heeft geleefd.

Met gelijke stemming zou nog niet elk christen dichter
een vers schrijven als Ego Flos. Wij plukken er, onder
meer, de murve vrucht van 's Priesters wijsgeerige en godgeleerde kennis (2), die, al moest het alleen uit dit en andere
zijner gedichten blijken, niet van -buiten-opgeplakt was.
Niet een zich opproppen met klaarliggenden uitleg en
bewijzen, maar een doordringen achter de woorden heen
naar de zaken, een zoeken naar het waarom, een beleven
der waarheid In Ego Flos is het Oneindige hem niet
vooral Goedheid noch Schoonheid, als voor een dichter te
verwachten is, maar meer wezenlijk en eigen : het grenzeboze Zijn. God, Zon van leven, ons in mildheid levend
makend met zijn gloed, en wij blommekens ons ontvangene wezen in zaligen dank voedend aan zijn Licht, ziedaar de diepe leer van Ego Flos.
(t) De mystici als zoodanig laten wij buiten rekening.
() Wij vermoeden dat de onmiddellijke aanleiding tot het
dichten van Ego Flos geweest is de vertaling die Gezelle had

ondernomen van Mgr. WAFFELAERT'S Meditationes theologicae.
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Om ze met zooveel doorvoeidheid in een gedicht te
brengen, moet de Meester wel dikwijls in roering zijn gebracht door het mysterie van het zijn (i). En heel zijn aanleg getuigt ervoor, dat de trek naar deze diepzinnigheden
door zijne studiën wel minder zal zijn tot stand gebracht,
dan wel versterkt en bewust gemaakt (2).
Want van het oogenblik, en het moet al heel vroeg
zijn geweest, dat hij Zijne onverzaadbaarheid aan de eindige dingen ging gevoelen, was de zucht naar hooger geboren, en op het voorwerp ervan, op Gods oneindigheid
werd hij al dadelijk aangewezen. Door zijn levendig geloof
en zijn verstandelijk inzicht vooreerst, maar niet het minst
door zijn scherpe levenservaring. Niet zoo maar opeens
is hij gekomen tot het klaarbeseffend, deemoedig maar ver
trouwend algeheele opgaan in de Godheid, gelijk wij het
aantreffen in Ego Flos. Verschillende stadia heeft zijn gemoedsleven in deze lijn eerst doorloopen. En wel minder
afzonderlijk elkander opvolgende stadia, dan wel naast en
door elkaar trekkende, zich steeds uitdiepende beddingen,
die zich ten slotte vereenigend en vereffenend tot bodem
werden van het supreme Ego Flos.
't Is eerst in 0 't ruischen van het rctnlee riet (3), en in
-

De Beltrommel, (4)
diepe ligt de wonde, dâár,

een zich keeren tot God om heul voor den ietwat romantisch-vagen jongelingsweedom
(i) EEUWKRANS is er vol van.
(2) In de lezing van Ruysbroeck vond hij verder voedsel.
Maar Gezelle heeft minder uit een toevallige lezing van den
grooten mysticus nieuwe inspiratie opgedaan, dan hij wel
Ruysbroeck is gaan liefhebben en herlezen om zijn verwantschap met hem, en omdat hij in diens geschriften ruimten
vond, waar zijn eigen, naar God zich zelfstandig uitbreidende
wezen vrij kon bewegen.
In zijn letterkundige studie over Ruysbroeck heeft J. HEYRMAN S. J. op enkele gedichten van Gezelle gewezen waar Ruysbroeck's invloed blijkt. Cf. 't laatste Kerstnummer van Yong

Dietsclzland.
(3) Dichtoefeuingen, blz. 82. Wij citeeren volgens de uitgave
van den Nederlandschen Boekhandel. Diclitoefeningen duiden
wij aan met D; Tijdlirans met T: Ryrnsnoer met R; Laatste
Versen met L. V.
(4 ) D. 124.
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verwerp toch ook mijn klackte niet :
ik! arme, kranke, klagend riet!

Verwant met deze eerste onvoldaanheid, een alles
voorbijziend geestdriftig opstijgen met den Leeuwerke in de
Luchs (I) tot ook nog wat droomerige maar lichtende
hemelsfeeren :
Dan, o dan ! zoo keere ik nimmer,
nimmer, nimmer, nimmer, weer,
maar ik blijve, schouwend immer
immer in het gulden meer
van dien Oceaan van Goedheid
aan dien Oosterdageraad,
die, wie eens genoot zijn zoetheid,
nimmer, nimmer keeren laat

Maar stilaan en hoe langer hoe handtastelijker komt
in de werkelijkheid van het gewone leven vóór zijn oogen
te staan het gebrekkige en verkeerde bij den mensch. Die
is niet gelijk hij hem gedroomd had : het lovende schepsél
van den zesden dag, wandelend in het heerlijk werk der
andere dagen. En in de gave schoonheden der natuur
daar 't werken van Gods hand nog aan te
vinden is,
en waar zijn diepe teleurstelling troost zocht, vindt hij wel

tot het einde toe verpoozing, maar des te smartelijker grieft
hem het onbestendige dezer blij makende schoonheid :
O schoone roozenmond,
en buiten alle grenzen
van lieflijkheid, die, eerst
ontloken, op mij lacht,
uw leven is te broos
en moet, och arme, slenzen
eer morgen hier is. (2)

En hoe lief hem het zonnelicht is:
O Daglicht, dat aan de oosterkimmen
mijn' hopende ooge ontluiken ziet,
(i) D. 98.
(2)

Roozeinond, R. I, 137.
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ge'n boodschapt, in uw' blanke schimmen,
den langen, vollen dag mij niet (I)
Het eindige volstaat niet, rechtstreeks en volbewust
wordt hij dorstig naar Gods eindloosheid « die 't wezen van
het wezen heel vervult))

o Eeuwig licht, verschijnt, wij wachten
naar 't wenden van deze aardsche nachten
maar hapert gij, zoo lang verbeid;
Gij, 't licht alleen, die aller zonnen
zijt oorsprong; Gij, die onbegonnen,

noch dag en kent noch duisterheid 1 (2)

Hier is zijn gemoed aan 't rjpen voor het dichten van
Ego Flos.

Maar tot diens voidragenheid heeft een heel wat
ingrijpender gevoelen bijgedragen dan zijn ((zoekende
onverzaadbaarheid » en « eindloos hooger streven)) om
het eindige der dingen: Gezelle's geweldig-ijzende doodsindrukken.
In KERKHOFBLOMMEN verbergt hij ze zich zelven onder
het lichtende vooruitzicht der glorievolle opstandig: het
rottende zaad wordt voorbijgezien voor den jong weer
opbloeienden stengel.
Hij durft ze aanzien in 't Kindeke van de Dood (3), maar
hij glimlacht de dood tegen, en zij hem
en zij beg.., en hij beg op haar
want zij is bevrijding.

Maar als hij jaar in jaar uit gedurende zijn lange ver
trouwde samenzijn met de natuur zijn kostbare bloemen
weer telkens moet zien verwelken, en de zonne soms wel ziet
vechten en overwinnen, maar ook zoo dikwijls verwonnen
zijn door 't ruwe « noordervolk » ; als hij de groene vreugde
zijner oogen in 't bladerwerk als 't herfst is weer telkens
ziet wegrukken en in 't slijk vergaan; als al wat volop te
leven schijnt rondom hem, machtig hem het leven der
vreugde in te storten, als dat alles het leven blijkt te hebben
-

(I) 0 Daglicht, T. II, 151.

(2) Thidem.

(3) Kerk1zofbZomnen, 35.
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om ter dood te gaan en zijn gemoed ijl te laten, dan wordt
het hem als een drenkeling wien de ijskorst afbreekt onder
de tastende armen en hij slaakt de noodkreet :
dat 't ophoude, al dat zinken,
dat sterven, dat verloren gaan
des levens 1(i)

Rondom hem verdwijnen ook de menschen, en peinzend waart hij door de lanen :
Laat mij, laat mij runenreken,
boomen, in den bast u steken;
laat mij, in u, berkenbol,
runen graven,
teekentale en woordenstaven,
scherpe en diepe en deernisvol :
weg is een... ! en 't leven, 't leven,,.
wie zal 't hem nu wedergeven ! ( 2)

Want hij voelt dat de olie krimpt aan zijn eigen levenspit, en dat er koelte komt over zijn oude leden. Hij huivert
bij het klokgetik :
't doet mij beven ! —
als 't altijd neerstig bijten van
den tijdsworm aan ons leven ! (3)
En diep menschelijk : is sterven niet vergaan ?
Bedrogen zou 'k van Dezen
dan zijn, die waarheidsziek
me een onverzaadbaar wezen,
me een onverstaanbaar miek? (4)
Neen !
't Is eeuwig, dat mijn hert doet haken:
vergaan, o God, en wil 't, en kan 't;
het steunt en 't rust in uwe hand. (5)
Het geloof is waarborg :
(i) Wintesi5ook, R. II, rz3.

(2) Sta viator, R. II, i35.

(3) 't Is stille, T II, 143.
(q.) De Dood is Onbermhevtig, T. II, 146,
(5) Nieuwjaarsnacht, R. I, i7.
a
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eeuwig staan
zal blijven hij, die bouwen wil
op God, en eeuwig blinken. (i)
En daarom
Hoogerop, op staanden voet
of bezwijken zult ge, smachten
aan die droeve doodsgedachten,
hooger op, in 't eeuwig goed. (2)

Hij verlaat zich

in steunende hoop

ik hope in U, die middenvast,
onwandelbaar in 't wezen staat;
die rondom U, dat waant en wast,
om Uwentwille, in 't leven laat
Ik hope in U, dien tel noch tijd
en tikt: die één, die eeuwig zijt. (3)

Nu is hij sterk:
Mijn Redder, Gij, gij leeft;
en, moet ik, heengedreven
ook eens het ergste zien
van dit ellendig leven
Gij zijt daar, die mij wacht
en mij den teug bereidt,
wanneer ik sterven zal,

van uwe onsterflijkheid. ()

Zoo werd Gezelle door den dood gebracht tot den
steun van alle leven. Daarheen stroomt nu zijn ziel. Het
moet uit met
het zielgezucht
dat zoekt en niet en ziet!(5)

(i) Mortis Imago, R. II, 95.
(2) Versehe Graven hier en daar, T. II, io6.
(3) In Ie sj5eravi... R. II, "0.
Bij alle verschil -- want Vondel spreekt voor de wereld en
met het heelal in zijn geest; Gezelle voor de eenzaamheid van
het ingekeerde gemoed en uit de diepten van zijn eigen ziel is deze realistische teekening der Godheid verwant met Vondel's:
Wie is het die zoo hoog gezeten. Met gelijke meesterschap over het
woord beelden beiden hun begrip uit van het hoogste Wezen.

() Vertjloosizeid, R. II,
(5) In Sbeculo L. V. 3o.

107.
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En hij die gruwde van den dood, spreekt het voor ons
akelige
mijn ongeduldig hert
dat hunkert naar den nacht
en 't eenzaam kisteberd. (I)

want
geen sterven is 't,
dat sterven heet (2)

en
Mijne ooge zal
eens vol U zien, en varen
zoo 't druppelken
in zee, dat is versmoord
zij zal U zien,
verafgrond in de baren
der ziende zee,
die bedde heeft noch boord! (3)

Hier is de tijd van uitspreekbaarheid gekomen : Ego

Flos ontploeit zich in volkomenheid onder de hoogstaande
middagzon.

Tot Ego Flos mag men niet naderen dan in gewijde
stemming. Het is het innig gebed van den grijzen Priester,
van Gezelle, die niet alleen lispelde met den mond, maar
hoe langer hoe meer, door lief en leed, zijn hart had leeren
openen voor den Heer, totdat, door het steun zoeken in
geloof en het zich verlaten in smeekende hoop, zijn gebed,
door de vertrouwelijkheden heen van zijn prevelen in den
dc ouden brevier » en van zijn dichten dat in bidden verliep (4),
totdat zijn gebed nu werd tot het uitvloeien in liefde van
zijn zalige ziel, over in den schoot van Gods goede grootheid, Ego Flos : ontleent hij als opschrift, aan het Hooglied,
't boek der Liefde.
Hoe kon hij zich ook beter uiten dan in een bloemgedicht, hij wiens innigst leven stilaan één was geworden
met die ongerepte natuurdingen waarmede zijn schoone
(i) V erts loosheid.
(2) Niet heil en zal ik sterven T. II, 146.

(3) In SJeculo.
(4) Gelijk zijn bidden, als hier, soms in dichten verkeert.
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ziel zoo verwant was; hij die met zijn hooge geestelijkheid
hun stof-zijn had bezield tot een lofzang, maar ook aan
hun ongeschondenheid zijn eigen leven was gaan louteren
tot nog gayer goedheid.
Ja, Ego Flos, als een van die blommen die hij zoo
geren in simpeiheid had zien bloeien langs de wegen, hij
de ootmoedige. Hij, die in den eenvoud en de worsteling
van zijn lijdende leven zijn geringheid zoo doorvoeld had;
die de vergankeljkheid van al het beste en schoonste en
zijn eigen onbestendigheid zoo breed had ervaren; wiens
diepste gedachtenleven hoe langer hoe meer was gaan
bewegen tusschen de twee polen van zijn ontleende eindig
heid en Gods zelfeigene zijn, en wien het besef dezer
afstanden eerbiedige terughouding had natuurlijk gemaakt
als hij biddende was.
Stil is dan ook de aanhef en deemoedig. Wij zien den
ouden dichter diep neergebogen in vereering. Zijn oogen
zijn vochtig, om zijn mond kringt een trek van genieting,
en over heel zijn groot gelaten wezen hangt een waas van
hemeivreugd: een ontluiken van heel zijn ziel in het toevloeiende licht van Gods bijzijn; het zich opperst ontplooien van zijn weer lang geloken zieleblomme, die haar
beminde trouwe zonne tegen wil reiken met haar gansch
opene hart, maar schromend uitdijt : of zij wel bloeien
mag in zoo zuiver een Licht en geen vlek zijn zal in Gods
heiligen glans.
Doch uit dit ontzag voor het Onbeperkte rijst, groeiend
met de afstanden, het verlangen dat van beneden opwil
uit eigen ledigheid naar de verzadiging met Gods wezen.
O ja! hij mag het weer zoo innig gevoelen, dààr is zijn
zielvullende leven, en hij weet het, als zijn «zonnewende» (I), moet hij naar die Volheid zijn behoefte telkens
weer keeren, moet hij zijn kelk wijd openzetten, mag het
hem als nu gebeuren met Gods genadegloed zich te voeden. Want zoo lang, zoo droef en koud zal het weer zijn
buiten Gods goede bijzijn. 0 ! dat het maar stonden duren
mag in dit blijvende sterven, en dat hij in die enkele stonden God wel voelend maar niet ziende zijn mag, niet ge-

(t)

R. 1 , 129.
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bruikend in onwankelbaar bezit! Mag het nog niet uit zijn
met deez' wisselwendende gebrekkigheid?
En, de grijze man is door de Liefde weer geworden
als een jongeling, en met de spontane veerkracht van een
ziel die nog geen ontgoocheling kende, langt deze levens
hetgeen hij weet en voelt te zijn de zaliging van-wijze_nar
zijn wachtend wezen, de eindelijke Vondst van zijn zoekende ziel. 0! dat hij met wortel en al nu weggevoerd
wurde in de hooge hemeltuinen, dat het klare dagen nu
aanbreke van 't gestadig Licht, en dat hij leve van Gods
Leven zonder mengeling en ende! (z)
L. REYPENS, S. J.
EGO FLOS....

Ik ben een blomme
en bloeide vóór uw oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen

en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.
Ik ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.
Mijn leven is
uw licht : mijn doen, mijn derven,
mijn' hope, mijn geluk,
mijn eenigste en mijn al,
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?

(i) Men gelieve Ego Flos te herlezen. Wij laten het volgen.

IN 'T DIEPE VAN GEZELLE'S ZIEL533

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.
Haalt op, haalt af!...
onthindt mijn aardsche boeien,
ontwortelt mij, ontdelft
Henen laat mij... laat
mij
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien
en daar gij, eeuwige, ééne,
alschoone blomme, staat.
!...

Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe kloven spant:
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!
Dan zal ik vóór....
o neen, niet vóór uw oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen,
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan.

Kortrjk, '7/I' '98.

VERZEN

Uit : De Paarden van Diomedes
(Nieuwe Fragmenten)

Maar neen, maar neen! De zee, dees stugge zee,
deze onbedwingbre : en is ze, in 't vroeg gelaat
der zon, wanneer het vroeg gelaat der zon
bloost als 't ontwaken van een brooze schaamt
ter konen eener minnelijke maagd,
en is dees zee in 't klastrend mórgen -uur,
gelijk een kudde hinden ?....
Glans-begleén
van ebbe zonne die ten middag stuwt,
ligt een warande en ongeschonden dal
van licht -beschoven, schaáuw-beschoven gras,
traag deinend in een zuivere effenheid
uit paars 't verschieten van het lorke-bosch
dat, — waar de Aprilsche luimen van 't seizoen
een onbeperkte kruitre, boom aan boom,

een diepte toont, daar staan
hagelt vol goud,
al dichter, in hun leger viltig mos,
omkroesd van rijz'ge vare' en stekel-braam,
de schubb'ge stammen... Daar, als, nieuwer zon
beveegd, het gras -dal lokt van zurkel-zuur,
van 't overdonsde blad der kille munt,
van malwen -zoet en bittre maldegeer,
van peterseel' anijs -begeurd, van 't rank
gewieg der malvig-bloem'ge vitse, van

heilzame hemst, zoete malotte, en muur
die teér is : daar, ,als hun bleekre blik,
in schuiv'ge zonne een zerp en geurig maal
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ziet - en hun rill'ge lip beweegt alreê, daar staat, plots, nek gerecht, een grijze rij,
ten bosch-zoom, (en haar borst is smal en wit,)
daar naast een schicht'ge rij van hindèn plots
'lijk de ingebogen lijne van een golf.
Zij naedren aan been-strammen, straffen draf;
hun hoef-teen, kleiner dan de hazel -noot,
schiet uit; hun been is als een neêr-geschoten pijl;
zooals een strak-gekromde bogen trilt
en recht springt als de harde pees plots breekt,
zoo trilt en recht uit elken sprong haar lijf,
haar rude lijf, vooruit gelijk een priem
uit peez'ge bille en schampende' achter-poot,
vooruit op schouder en den stempel-stamp
van 't dubbel voor-been... Trage wachten zij
al aarz'lend. Dan gaat neigen nek aan nek;
een natte neus glijdt over sprietig kruid;
de schuine mond gaat knabblen... Maar gerucht
van 't minste blaadje wikklend op den wind,
zelfs nauw een vege schaduw over 't gras,
een niet gezien, een ongehoord gebeur
maakt dat ze schichtig opzien, en hun droef
vlug schietend keert het veilig bosch-hout in...
Maar nieuwe geerte naar 't geproefde kruid
- de munte is kil, de zurkel zuur, en zoet
de maiwe, - drijft ze weêr het gras -dal toe,
en weder grazen ze eene stonde...
Aldus
is 't gaan-en-keerend spel der kudde; aldus
de vroege zee in klaetrend morgen-licht.

2

Daar stond nu de avond aan de rosse zee,
de vale zee, de logge boden zee
die 't zwalpend-zware water kiotsen liet
naar 't grauwe strand, en 't weêre haalde, en weêr
liet naedren, loom en lam, met lui geluid,
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egaal in mate, en moede, en onverpoosd
aldoor maar voort heur onverschillig gaan
en keeren, gladde baar op baar

in 't rijzen, vlak verglijden in 't vervloên.. .
En de avond-lucht, alover deze zee
gelijk een muur, uit rotsen opgebouwd,
doorblikkerd en doorvlamd van ertsen, zaalw
en rood van bonken opgeblokt bazalt,
doorribd van flitsend koper, blinkend -zwart
van schilfer-kolen, effen -bleek van tin:
zoo dreigde, alover deze zoele zee,
het overhellen van de' onweêr'gen lucht,
waar, pal als blokken onbehouwen steen,
de wolken, roetig grauwend, plots belicht
van reten roode zon, geniepig blank
van stillen weerschijn uit de lage zee,
-- alwaar der wolken stond de rotsen - muur...
Zoo lag de zee, dien avond, en de lucht
waar 't zware broeden van den heeten dag

binnen een burcht van wolken, koppig-loom
de zwellende geboorte en brallen groeien
en 't barstend razen van een onweêr kweekt.
KAREL VAN EE WOESTYNE.

AQUARELLEN UIT ITALIE
(Vervolg)

Iv
ROME
EENE PONTIFICALE MIS

Op weg naar St. Pieter. Eene groote ceremonie moest
plaats grijpen; de paus zou eene plechtige mis zingen.
Uren reeds op voorhand stroornde de menigte er heen. De
menigte, dat waren de duizendtallen uitverkorenen die eene
toegangskaart hadden verkregen; want de poorten zouden
gesloten blijven voor het vulgum pecus. Wij, dames,
werden binnengelaten door de sacristij. Nog bleef de, deur
gesloten; 't was pas half zeven, en de ceremonie zou niet
voor negen beginnen! En toch verdrong men zich reeds op
het stille plaatsje tusschen de sacristij en het kleine kerkhof

« Teutones in pace », waar Vlamingen en Duitschers de
eeuwige rust genieten.
Hoe frisch en kalm, dat groen erfje! Groote boomen
bedekken het gansch met hun diep lommer, en eene massa
witte klimrozen laten hunne geûrige trossen vallen over
den hoogen muur die het omringt. Door 't smal getralied
deurken kan men de stille grafsteenen ontwaren, bedolven

onder een overvloed van bloemen. Het nederig plekje
ademt eene rustige blijheid, ver van smart en rouw.
Dr Schaepman, de groote christen, de machtige schrijver,
de verreziende staatsman, vond hier zijne laatste rustplaats,
in dat Rome, dat hij zoo hartstochtelijk beminde, aan den
voet van de basiliek, door hem zoo triomfantelijk bezongen.
't Sloeg zeven uren; eensklaps ging de deur der sa
cristij open, en in ademlooze haast stroomden we binnen,
als drongen we door eene bres in eene uitgeleverde stad.
33
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We hadden wel kaarten, maar ze waren niet genummerd,
en ieder was er op uit de beste plaats te veroveren! De
vloed droeg ons meé door een lange gang, waar we
geen tijd vonden om ons eenigszins te orienteeren. Nog
eene deur, en schielijk kwamen we in de kerk te recht.
jonge commissaires in zwarten rok, gedienstig en lieftallig gelijk Italianen dat kunnen zijn, wezen ons den weg
naar onze plaats. De overruime basiliek was door middel
van houten scheidingen, in talrijke groote vierkanten verdeeld. Elke afdeeling droeg een nummer en bevatte een
zeker getal reeksen van kleine stoelen. In 't midden der
kerk bleef een breede doorgang.
Reeds was de kerk half vol. De eerste stortvloed had
zijn geweld verloren, maar onophoudend kwamen talrijke
groepen van alle kanten binnen, en werden onmiddellijk
naar hunne plaatsen verwezen. De ordedienst was wonderbaar ingericht; niet de minste moeilijkheid of verwarring;
met het grootste gemak liep alles af.
Dames in 't vereischte zwart kleed en met den zoo
mooi staanden zwartkanten sluier op 't hoofd, heeren in
rok, leden uit de diplomatische wereld glanzend van
kruisen en ordelinten, officiers van alle graden in hunne
schitterende uniformen, en vooral een dichte drom priesters
van alle soorten, monniken van alle orden, trokken voorbij
in bonte afwisseling. De gewone priester met de eenvoudige
zwarte soutane en de purpere bisschop, de nederige bruine
pater, barvoets, en de edelschoon gekleede dominikaan,
met den breedgeplooiden zwarten mantel op de strenge,
witte pij, de arme franciskaan en de aristocratische jezuïet,
de augustijn en de benediktijn, ze waren allen daar, typisch
schoon in hun wat de meesten betreft middeneeuwsch,
karaktervol habijt. Hoeveel aanwezigen zouden er wel
zijn? Wie zal 't zeggen? Hun naam was legioen. Men ver
dat er vijftigduizend kaarten uitgedeeld werden! En-teld
't enorme schip scheen niet eens vol te zijn.
Het uur naderde van 's pausen komst. Iedereen
wachtte met popelend hart. Over de menigte, niettegenstaande de statigheid van het oord, ging een stemmen
als van millioenen gonzende bieën over eene-geruischop,
bloemenwei.
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Op eens schetterden de trompetten. De paus komt!
Schielijk houdt alle gerucht op, het diepste stilzwijgen valt
in, ontroerend en ontzagwekkend. Van die duizenden
aanwezigen, niet éen die nog verroert, niet éen die nog
spreekt. Ze wachten, den blik gretig gericht naar de plaats
waar de paus zal verschijnen, ginder in de verte.
Langzaam naderde de glorieuze stoet. Voorop de
Zwitsersche wacht, samengesteld uit groote, stoere, blonde
vreemdelingen in zwart, rood en geel gestreept uniform.
Op dezen volgden de gardes -nobles, met witte, spannende
broek, hooge, spiegelende laarzen, vuurroode tuniek en
schitterenden helm met golvenden haarbos. Dan de zoo
decoratieve cavalieri met het prachtig zestiend'eeuwsch
kostuum dat zoo voortreffelijk hun gedistingeerd Romeinsch
type stond: gansch in 't zwart, van de lage schoenen,
de lange zijden kousen, tot de smalle hauts-de.chausses, het
nauwe wambuis met de gekorven mouwen, de fiuweelen
kap aan de schouders vastgemaakt. Na dezen, vertegenwoordigers van den Romeinschen adel, den paus getrouw,
volgde de geestelijkheid, de pauselijke curia. Talrijke ordeoversten, waaronder eenige won derschoone, ascetieke
gezichten, waardig van Fra Angelico's penseel; statige
kanunniken met den hermelijnen schoudermantel; bisschoppen van alle landen, met mijter en staf. Hoe prachtig,
die lange, wijde gewaden, die rijke, purperen tint! Toch
droegen ze niet allen denzeifden dos. Wij bemerkten er

een, een Oosterling, in lichtkleurige zijde, nauwelijks rozerood getint met fijn goud een lichte zijden draad gebor
duurd; een wonder van Oostersche pracht, in volle
harmonie met de edele, hooge gestalte en den donkeren
medaille-profiel van hem die het droeg. Op hunne beurt
trokken de kardinalen voorbij ; hunne namen werden
gefluisterd rond ons : Rampolla was er bij, met energieke
trekken, gloedvolle oogen, een jet of wat plomp wezen; en
Merry del Val, slank en rjzig, fijn van gezicht met donker
haar en diep blauwe oogen, jeugdig van uiterlijk, minzaam
van glimlach. Talrijke seminaristen met gordels van ver
schillende kleuren, volgens hun college, maakten insgelijks
deel uit van den koninkljken stoet. Naarmate de statige
vloed voorbijtrok, steeg de ontroering van 't publiek hooger.
-

-
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Ha ! hier komen de boetpriesters, eene roede dragend met
bloemen versierd.
En - eindelijk, eindelijk, voorafgegaan door weelderige
waaiers van witte vederen, daar is de paus, in een puur wit
gewaad, de zware tiara op het gebogen hoofd. Op de sedia
gedragen, die langzaam vordert, zegent hij onophoudend de
neerknielende menigte. 't Is een onvergetelijk schouwspel
en uit vele oogen vloeien tranen.
Dat is dus Pius X, de opvolger van Petrus, de band
tusschen onze moderne twintigste eeuw en die verre tijden
die het Christendom zagen geboren worden. Verre tijden??
Negentien eeuwen. 't Is te zeggen nauwelijks vijf en-twintig
normale menschenlevens achter elkaar! En toch wat hebben
die enkele eeuwen al niet bijgewoond? Rijken' hebben
gebloeid, de eeuwigheid trotseerend, , en zijn verdwenen,
niets nalatend dan een naam. Volkeren hebben de wereld
een oogenblik omgewoeld door de kracht van hunnen arm.
Wat blijft er van hen? Eene melding in de geschiedenis.
Vorsten hebben geschitterd, malkander bestreden en
hoogen roem geoogst : eenige jaren bleken genoeg om een
troon te doen wankelen en een koninklijk ras te zien
uitsterven. Alles is veranderd onder de zon, sedert Christus'
aardsche levensbaan; alles, behalve die grijsaard, die daar
zwak en gebogen voorbij gedragen wordt. Zijn naam mag
veranderen, zijne waardigheid blijft onveranderd. Petrus
zou zijn onmiddellijken navolger, zijn rechtstreekschen
discipel begroeten in hem; hunne bezieling bleef dezelfde,
niettegenstaande omwentelingen, droeve tijden, sombere
eeuwen, ja zelfs troebele tijdstippen in den eigen schoot
der Kerk.
Vervolgingen, ketterijen, haat of onverschilligheid heeft,
de Kerk doorworsteld; vorstelijke macht, wereldlijke heer
fabelachtige weelde vielen haar te beurt met al-schapij,
hunne gevaren, erger dan verdrukking en lijden.
Een oogenblik van bekoring, van wankelen. Maar de
geest van Petrus zweeft altijd zegevierend boven alle
verleiding van hoogmoed en autocratie.
Nu is de paus ontroofd van wereldlijk gezag. Toch
blijft hij de Vorst, zwak tegenover de stoffelijke, machten,
maar onoverwinnelijk groot door de moreele kracht die uit
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hem straalt, door hetgeen hij voorstelt en symboliseert.
Zijn rijk is niet van de aarde, maar zijn invloed is dieper
dan die van keizer of koning; nog doet zijn woord de
wereld trillen, zijn minste gebaar wordt door vriend en
vijand bespied, zijne stem doet martelaars ontstaan.
Hoe weemoedig ziet Pius X er uit, terwijl hij in triomfantelijke staatsie gedragen wordt. Zwaar is de last van de
waardigheid die hij, reeds oud, moest leeren dragen! Hij
buigt onder den last niet alleen van gansch de christene
overlevering, maar van gansch de menschelijke geschiedenis. In hem vereenigen zich de Oude en de Nieuwe Wet;
hij is de schakel die ons door Christus verbindt aan allen
die hem wachtten en aankondigden, de eeuwen door, tot
aan den dageraad van 't menschelijk leven.
Voor het altaar steeg de paus van de sedia, en knielde
een oogenblik deemoedig neer. In de wijde basiliek weer
galmde de streng schoone kerkzang, begeleidend den hoo g n dienst. De paus officiëerde; een oogenblik geleden nog
de machtige vorst, omringd met al de staatsie en pracht,
erfdeel der Romeinsche keizers, was hij nu de nederigste
dienaar van zijn God, de trouwe volgeling van den simpelen menschenvisscher die onder het altaar rust. In vollen ootmoed en diepe aanbidding zegde hij de liturgische
woorden, terwijl de zwierige neumen van den antieken
kerkzang, statig en sober, maar vol glorieuze geestdrift
onder de gewelven stegen.
Palestriniaansche motetten wisselden met den kerkzang af; heerlijke muziek, vol zalving en gebed, prachtig
uitgevoerd door eene puike schola, onder de leiding van
E. H. Perosi. Wel een honderdtal zangers waren daar, van
weerskanten het altaar. Maar zoo groot is de basiliek dat
de stemmen als in het onmetelijke wegvioden, en tot ons
kwamen als een verre engelenzang, gedempt en zacht, een
louter herneisch geruisch.
De trompetten schalden ; 't grootsche mysterie geschiedde onder de ontzaggelijke woorden van den grjzen
man.
De plechtigheid was voorbij. Weer klonken de trompetten. De wonderbare stoet trok langs de trillende menigte
op weg naar het Vatikaan... Korte oogenblikken slechts
-

e
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werd het ons nog gegund den paus op de sedia met den
blik te volgen; dan was hij verdwenen.
De kerk bood een buitengewonen aanblik. Onder het
hooge koepelgewelf wemelde een oceaan van menschen :
Overal waar het eenigszins mogelijk was, op de zijaltaren,
op de richels der pilaren, op de voetstukken der standbeelden, stonden of zaten menschen vastgeklampt; 't krioelde er van tot duizelig worden toe.
Langzaam gleed de stroom in breede golvingen door
de wijde beuken naar de ontzaglijke deuren. Op de onmetelijke plaats daarbuiten, was het een wemelen, een gekriel,
eene verwarring van voetgangers, van rijtuigen, van autos.
In den blauwen hemel tintelde de blijde zon; de hooge
waterstralen der fonteinen schitterden duizendkleurig, de
colonnade blaakte in de witte middagklaarte.
Na enkele minuten waren de duizenden die uit St.
Pieter kwamen, uiteen gestoven; de alschoone plaats bleef
eenig en verlaten, en alleen de zon dreef er eene onbetwiste heerschappij.
V
FORUM EN PALATIJN
Dikwijls bezochten wij de puinen van het oude Rome.
Dikwijls ook, na lange bezoeken in kerken of musea,
kwamen we uitrusten op de marmeren bank boven het
Forum, op de helling van den Capitolijnschen heuvel, van
waar men een algemeen panorama van 't Forum geniet.
's Morgens in de vroege uren soms, wandelden we tot hier;
tegen den zonnezet keerden we terug, en het sterrelicht
bracht onze voetstappen naar hetzelfde punt, herhaaldelijk.
En immer opnieuw gevoelden wij die innerlijke, diepe
verrukking, teweeggebracht door « a thing of beauty ».
Want schoon is dat Forum boven alle uitdrukking,
schoon van eene melancholieke schoonheid, fluisterend
van herinneringen uit het verleden. Het hart van het oude
Rome sprak ons eene wel bekende taal. Zoo goed als de
helden van Vlaanderen kenden wij die van Rome, hunne
geschiedenis, hunne lotgevallen stonden ons even klaar
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voor den geest, bijna even nauw aan het hart; de wisselvalligheden van de wereldstad ontroerden ons schier als
die van ons eigen vaderland.
En is Rome niet ons aller Vaderland, moreel en zedelijk? Was zij niet ons aller Alma Mater? Van waar kwam
ons erfdeel van schoonheid, van poëzie, van geestelijke
cultuur, zoo niet van Rome of langs Rome? Zij was de
meesteres der wereld, het brandpunt van alle licht en
beschaving; en hare legers, hare ambtenaars, hare wetgevers brachten den lichtenden fakkel naar de veroverde
volkeren. Terwijl 't Noorden nog gedompeld lag in diepe
barbaarschheid schitterde Romulus' stad in ongekenden
luister.
Zij bracht ons het licht der ontwikkeling op geestelijk en
stoffelijk gebied. Maar zij gaf ons nog veel meer, en haar
zijn wij het hoogste wat wij bezitten verschuldigd. Uit
haren schoot ging het leger uit der apostels van 't Nieuwe
geloof, die de wereld wilden winnen voor hunnen Meester;
én die Meester was niet meer de strenge, dikwijls gruwzame, altijd veeleischende Keizer die met zware hand
regeerde, maar de meester die de liefde aan de wereld
geopenbaard had, en zijn bloed voor zijne schepsels gegeven.
Uit Rome kwam ons geestesleven, maar nog veel meer
ons zieleleven. Nu is zij niet meer het politieke middenpunt der wereld. De ((Stad)) - Urbs - is geworden de
hoofdstad van een gewoon koninkrijk; hare macht is
voorbij, hare grootheid, een verre droom. De keizers zijn
verdwenen; de opvolger van Petrus leeft als een banneling,
gevangen in zijn eigen paleis; maar hoe beperkt ook zijne
stoffelijke macht, toch heerscht hij over meer zielen dan de
grootste der vorsten.
We kenden 't zoo goed het Forum ! Elke zuil, elke steen,
bijna was ons familiaar. Ginder ver, dit machtige ronde
puin, zoo heerlijk stralend onder 't zonnelicht, dat is het
Colosseum, waar duizenden christenen door wilde beesten
verscheurd werden tot verstrooiing van 't Romeinsche
volk. Die grootsche triomfboog, werd door Constantijn
opgericht, de eerste Keizer die het Christendom herkende
en aankleefde. Die andere zoo eenvoudig en sierlijk is dat
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van den zachten Titus, de overwinnaar en verwoester van
Jerusalem. Die drie slanke en gratievolle zuilen, alleen
rechtstaande bijna in 't midden van 't Forum zijn al wat
overblijft van den tempel van Castor en Pollux. Aan onze
voeten, schieten nog acht zuilen op vol majesteit en kracht,
van Neptunus' tempel, en niet ver van hier, de rijkversierde
triomfboog van Septimius-Severus. Rechts voor ons uit
op den Palatijn rezen eertijds depraalvolle paleizen der
keizers, en achter ons op den Capitolijnschen heuvel zetelde
de Senaat, die aan de wereld, naar goeddunken, vrede
schonk of oorlog bracht.
Wie draagt er niet menig tafereel uit het leven van
dien vermaarden Senaat in zijn geheugen? 't Was na eene
zitting dat de oude Koning Tullius struikelde en tot aan
den voet van den breeden trap viel, waar hij verpletterd
werd door den wagen van zijne ontaarde dochter. 't Was
daar dat Regulus, de dappere, Zijne stadgenooten aan
vuurde om den strijd tegen Carthago voort te zetten, zijn
eigen leven opofferend voor Rome's grootheid. Daar ook
kwamen Tiberius en Caïus Gracchus om het leven, slacht.
offers van hunnen iever voor het volk. Daar bulderde

Cicero tegen den verrader Catilina; daar eindelijk viel
Cesar onder den dolk van Brutus en zijne samengezwore
nen, laatste stuiptrekking der zieltogende republiek.
Was de Senaat een der voornaamste raderen van den
Romeinschen Staat, toch was de werkelijke slagader het
Forum, en vooral het spreekgestoelte, dicht bij de Basilica
Julia, waarvan er enkel de grondvesten nog bestaan. Hier
ontwikkelde zich Rome's openbaar -leven. De burgers ver
drongen elkaar in de nauwe ruimte rond de rostri dm deel
te nemen aan de politieke lotgevallen hunner stad; om te
luisteren naar, de consuls die den oorlog verkondigden en
Rome's grootheid ophemelden, of naar de donderende
beschuldigingen der volkstribunen tegen de baatzuchtige,
tyrannische patriciërs; om de verheerlijking der triomfee
rende overwinnaars toe te juichen.
Hier eindelijk werd het bloedig lichaam van Cesar
gesleurd, een mikpunt voor de vermaledijding van gansch
een volk, dat in Brutus zijn redder groette. Wie kent niet
het onsterfelijk toonèel uit Shakespeare's «Julius Cesar» ?
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Brutus is de held van den dag, hij heeft Rome gered.
Maar op zijne beurt bestijgt Marcus-Antonius de tribune.
Hij zwaait Brutus lof en dank toe. Brutus, den verlosser
van de bedreigde republiek, van de verkrachte vrijheid.
Leve de groote Brutus I... Wel is waar was Cesar niet
gansch de dwingeland dien men dacht. Had hij niet herhaaldelijk zijne liefde voor Rome getoond ?... Toch was
Brutus een groot man... Maar Cesar had ook recht op
's volks dankbaarheid.. En in eene aanspraak, model van
behendigheid en psychologie, wist Marcus Antonius het
volk zoo om te keeren, dat de vermoorde Cesar opgehemeld
werd, zijn dood als eene openbare ramp betreurd, en dat
Brutus zijn eigen leven alleen door de vlucht kon redden.
Kort daarna werd hij te Philippi verslagen, en met hem
blies de vrijheid haar laatsten adem uit.
Langs de ((rostri » tusschen tempels en basilieken
kronkeide de enge maar roemrijke Via Sacra, waardoor de
overwinnaars in al de glorie van hun triomf voorbijtrokken,
gevolgd van leger, gevangenen en buit in dichte rangen en
kleurvolle verwarring. Niet zelden telden zij gekroonde
hoofden tusschen de gevangenen, en niet weinig werd de
schittering van den zegetocht hierdoor vermeerderd!
De koningin van Palmyre volgde dezen weg, en de
ongelukkige jugurtha, die van honger moest sterven in den
mamertijnschen kerker, eenige stappen verder gelegen.
Ook St-Pieter werd gesmeten in het gruwelijk gevang.
De legende vertelt dat hij eene bron water uit den grond
deed vloeien om Zijne bekeerde cipieren te doopen. Volgde
hij insgeljks de Via Sacra? Waarschijnlijk niet. Hij was
immers een man van geringe afkomst, een vreemdeling
zonder gewicht, die enkel het gepeupel heet maakte door
eene domme leering? Geen luister kon het verpletteren van
den joodschen visscher bijbrengen! Wie ook zou vermoed
hebben dat de leering van dien visscher de diepste omwenteling in de wereld ging veroorzaken?
Dat alles en veel meer nog vertelden ons de puinen van
het Forum. Nu liggen ze daar in eeuwige rust. Het leven
trok voorbij en liet ze eenzaaam achter, maar niet stom of
vergeten. Hun lied uit 't verleden klinkt nog hoog boven
het hedendaagsch rumoer, en hun aanblik wekt blijdschap
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door de schoonheid. Neergeveld zijn de rijke basilieken,
de prachtige tempels. Enkele zuilen heerschen alleen nog
boven de bouwvallen. Maar in dat doodenveld lachen
overal bloemen en groen. Uit alle spleten en kloven springt
kantfijn venushaar uit, en- minnelijke, wilde bloemen; eene
vooral trok onze aandacht : eene fraaie plant met lange,
neerhangende ranken, kleine glanzende donkergroene bladeren, en de sierlijkste zacht witte kelken met lange purper
meeldraden.
-blauwe
In eene verwarring van steenen en marmeren brokken,
ligt de kleine fontein van Juturnus onder bloeiende klim
verborgen, en het kwartier der vestalen is vol-plante
geurige rozen en. jasmijnen. Elders schitteren de duizenden
roode en witte tuilen der oleanders, en brokkelende ver
muren verdwijnen onder de rozige trossen van-werd
klimmende geraniums. Niets bar of afstootend in die zwarte
oude muren, in die overblijfsels van marmeren sieraden,
die nu ten gronde liggen, getuigen van vroegere pracht en
roem.
Is het Forum vol poëzie en intieme schoonheid, nog
meer zoo mogelijk de Palatijn, bedekt met de ruïnen der
keizerlijke paleizen.
We stegen den steilen heuvel op nevens de onlangs
gedegageerde S. Maria Antica, een der allereerste christene
basilieken, eng steunend op 's heuvels krachtige zijde, en
als verborgen onder de geweldige fondamenten van Caligula's paleis. Belangwekkend is zij in hare naaktheid, in
haar berooving van vroeger schoon. Nog staan hare ranke
zuilen recht, nog zijn hare muren met zonderlinge schilde
bedekt. Niet veel zou er noodig zijn om ze weer-ringe
bruikbaar te maken; maar er zijn kerken genoeg in
Rome, om deze ongedeerd aan herinneringen en verval
te laten !
Langs gangen die opklimmen onder Caligula's en
Tiberius' paleizen door, en aldus het Casino Farnese mij
dat nu zijne gele onbeduidendheid ten toon stelt op-den
den keizerlijken heuvel, boven het Forum, geraakten wij
op de palatijnsche hoogvlakte.
Caligula, Tiberius, Nero! Welke afschuwelijke beelden
rijzen met die namen op! In den gewelfden gang die we
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volgden en die ons weldra weer onder den vrijen hemel zou
brengen, werd Caligula, het akelig monster, vermoord; en
het menschdom mocht weer voor korten tijd, vrij ademen.
Wordt de vrijheid soms te zwaar om dragen? Dit volk
was zeker machtiger dan welk ander ooit. Geen zoo vrij,
zoo fier over zijne vrijheid, zoo gesteld op zijne voorrechten. Nochtans, zoo gauw de republiek ten gronde lag, en
een keizer heerschte, kroop datzelfde volk voor hem als
voor eene godheid, streelde zijne ergste gebreken, prees
zijne grootste dwaasheden, juichte zijne gruwelijkste euveldaden toe. Het leeuwenvolk, overwinnaar der wereld, lag
geketend onder het hatelijkste juk, een speeltuig in de
handen van een almachtigen meester, - dikwijls een wan-.
gedrocht, waanzinnig van hoovaardij en dorstig naar dwingelandij. Nevens eenige edele, verheven geesten zooals de
Antonini, hoeveel monsters? Verbazend is het te bevinden
tot hoeverre zij hunne wreedheid en ondeugden mochten
bot vieren vooraleer de dolk van een moordenaar er een
einde aan stelde. Schrikbarende tijden, waar zulke mees-.
ters mogelijk waren!
Van welke ijselijkheden was de Palatijn toen het
tooneel? Welke braspartijen en bacchanalen, welke bloedige drama's ontrolden zich in die wijde paleizen, die nu
leeg en somber in naakten bouwval daar staan, beroofd van
hunnen marmeren dos, van hunne gouden of bronzen versieringen, van hunne luxueuze stoffeering?
De meester zwelgde in pracht en genoegen, zat van al
wat de aarde hem bieden kon aan stoffelijk schoon, aan
zinnelijk genot, als een afgod opgepast door een leger
slaven. Hij leefde in de weelderige zalen, kwistig bedeeld
met licht en lucht; zij werden opeengepakt, allen bijeen,
in smalle, donkere hokken. Was dat niet goed genoeg voor
slaven? Menschelijk vee, waarmeê men naar goeddunken
handelde, dat men naar believen gebruikte voor alle
pleizieren, voorwerpen van nut of genot, zonder persoonlijkheid, zonder ziel!
Kon er iets schrikkelijkers onder de hemelen ontstaan,
vrucht van 't heidendom, waardoor de mensch de
die
dan
waardigheid van mensch in zijnen evennaaste niet meer
eerbiedigt?
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Thans rust de Palatijn uit in plechtige stilte. Geen
feestgeschal weerklinkt meer onder de neergezegen gewelven ; geen luidruchtige orgieën wekken nog de sluimerende
echo's, geen naar gefluister van samenzwering suist nog
door de stille lucht. De paleizen zijn niets meer dan ontzaggelijke puinhoopen ; het eens zoo rumoerige stadium is.
verlaten. Vogelen kweelen vrij in de dichtbebladerde
steeneiken en groene boschjes die uit de oude muren
schieten; in de ruime, gedalleerde zalen van 't geen eens
Augustus' paleis was, spelen kleine meisjes uit eene kost
Ze loopen - en springen en lachen, onbezorgd voor-schol.
de schaduw van 't verleden, Ze zijn het tegenwoordige en
de toekomst; ze zijn- het leven, al het leven dat het Palatijn
nog bezielt.
Al het leven? Toch niet! Eenige stappen van hier,
verdoken in 't groen, rijst het ootmoedige kloosterken van
St. Bonaventura, gansch op den uitkant van den heuvel,
steil en ontoegankelijk langs die zijde. Het schijnt daar de
wacht te houden. Van 't eerste oogenblik heeft het onze
ziel bekoord.. Niet door zijne schoonheid! Er is geen stijl of
bouwtrant aan, geene bekorende versiersels of mooie details.

Het is doodeenvoudig en alledaagsch, maar zooals het
daar staat op de hoogte, buiten de aanraking der wereld,
omgord van een kleinen tuin vol rozen en oleanders, is het
een beeld van vreedzaamheid. Eenige breedgekruinde
pijnboomen overschaduwen het, en een rijzige palmboom
staat gansch alleen vooruit op den uitersten rand van 't vlak,
als een lichttoren of als een symbool.
Overal op den Palatijn zijn fraaie hoekjes, vol
bloemen en gewas, mooi en jeugdig frisch; maar de ver
ontegenzeggelijk tusschen de witte en-rukelijst
roode oleanders, nabij de trap die naar het reuzenpaleis
van Septimius Severus en naar de overblijfsels van de
Roma Quadrata leidt. Van daar uit spreidt zich het
wonderbaarste zicht dat men zich droomen kan. Nooit
konden wij dien indruk van volstrekte schoonheid genoeg
genieten.
Voor ons uit, in een oceaan van loover, verhief zich
het statige peristylium van S. Gregorio Magno en de roode
apsis van S. Giovanni e Paulo. Rechts vluchtte de Via
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Appia weg, stofferig grijs, langs de groote ruïne der Thermen van Caracalla, naar de catacomben en de antieke
graftomben. Links op 't einde der breede laan, dicht beplant
met breedgekruinde boomen, straalde het reusachtige
Colosseum, goud geel in den zonnegloed. De rechtdalende
helling, strekte zich aan onze voeten uit, vol mollig gras
en keurige bloemen, vol rotsen en puinen weelderig
begroeid met allerlei klimplanten.
Niets roerde, niets lawaaide. Nauwelijks ruischte er
een adempje in de zoele, tintelende lucht. Heerlijke stilte,
goddelijkevrede heerschten alleen nog op dien Palatijn, die
eens de ziel der wereld was.
VI
KLEINE KERKEN VAN ROME
Er zijn vele kerken in Rome. Was 't niet een Romein
die eens aan een vreemdeling fier antwoordde ((We hebben
zooveel kerken als er dagen in 't jaar zijn, en nog eenige
op den koop toe!)) Buiten de groote basilieken, zijn er ook
niet veel schoone kerken; de barokke stijl heeft hier erg
gewoekerd. Nochtans blijven er eenige bewaard in primitieve schoonheid, in liefelijken eenvoud; en, natuurlijk, bij

voorkeur de armste en nederigste.
In de kom van de oude stad, tegenover den ingang van
de Cloaca Massima staat een oud, oud kerkje, S. Giorgio in
Velabro, gewoonlijk gesloten, en zonder leven. Maar een
droom van intimiteit zweeft in de kleine ruimte, over het
sober schoone tabernakel, de fijn ingelegde vloer, rond de
tenger.grjze kolommen, langs de muren bedekt met Latijnsche en Grieksche inschriften.
Niet ver van hier, bij den Tiber en rond het Vestatempeltje, zoo fraai met zijne rijzige zuilen en zijn aardig
dakje dat wel op een Chineeschen hoed lijkt, staat een
andere oude kleine basiliek, in den stijl der primitieve
kerken. Een voorportaal met kolommen, een middenbeuk
met twee lagere beuken en een slanke, vierkante, bak
ornementen van ingelegd rood en-stencampil,
groen marmer. Eertijds, zoo 't schijnt, stond op deze plaats
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een tempel aan Cerès, de godin der vruchtbare aarde, der
rijke oogsten. De christenen ontdeden hem van zijne vroegere bestemming, en herschiepen hem tot eene kerk aan de
hemelkoningin gewijd. S. Maria in Cosmedin heet het
oudachtig kerkje, zoo schilderachtig gezeten in die wijk
waar nog zoo menig getuigen der oude tijden overblijven :
oude tempels, porticos, bogen, rechtgebleven, stoeren stijf te
midden van invallen, verwoestingen, omwentelingen. S. Maria is gelukkig ontsnapt aan de versiering- en verandering manie, die zoo noodlottig was voor menig andere kerk.
Geen schreeuwend vergulde zoldering met vulgair lijstwerk,
geen pralerige altaars ; maar keurig bewerkte, simpele,
eeuwenoude oksalen, een mooi tabernakel in strenge lijnen,
ernstige mozaïeken in 't koor, een bijzonder fraai marmeren
vloer, en uiterst broze, antieke zuilen, verschillend van
kleur en teekening : eenige zijn wit, de andere eerder grijs
of rozerood; sommige gecanneleerd, enkele effen. In onze
moderne wereld, waar is de bouwmeester die ooit zulke
verscheiden elementen zou durven bijeen brengen? Vroeger
stoorden zich de christenen daar niet aan; ze hadden eene
kerk noodig, en bezigden wat ze vonden. En hier is de
uitslag uiterst gelukkig, zoo harmonieus van lijn en kleur,
zoo stemmig ook, een echte plaats om uit ganscher harte
te bidden, in eenvoud en nederigheid.
Stemmig ! Dat is ze ook, die lieve S. Sabina, op den
Aventijnschen heuvel, met hare maagdelijke zuilen, haar
simpel gebalkte zoldering en haar sierlijk, modern altaar.
Het is er zoo stil en vreedzaam, zoo rein en innig ! Geen
gerucht, geen gerij, geen getoet. Op den Aventijn zou men
zich uren ver van de stad wanen, in een afgelegen buiten.
Toch behoort hij wel tot de stad die heuvel, eens zoo
vermaard. Aventijn en Palatijn, in die twee namen klinkt
de strijd tusschen Patriciërs en Plebejers, de wereldoude
strijd tusschen de machtigen en het volk. Er was een tijd
toen de democratische heuvel weergalmde van strijdrumoer,
van haat en oproer; toen der tribunen stem dreunde, het
volk aanmoedigend om zijne rechten te doen gelden en te
verdedigen tegenover het overweldigend patriciaat, en zelf
zijne vrijheid te begrijpen, te gebruiken, te doen eerbie-

digen.
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Ver zijn die bewogen tijden. Waar zijn de Patriciërs?
waar de tribunen? 't Volk strijdt nog tegen de grooten, nog
smeult haat en afgunst, maar de Aventijn hoort van dit
alles niets meer, en is in diepe rust gedompeld. In zijn
schoot bergt hij enkel nog vreedzame kloosters, stille
kerken, wijde tuinen. Eene lange stofferige straat slingert
naar boven tusschen witgrijze muren, langs de liefelijke
S. Sabina en S. Alessio, naar het Prioraat van Malta, boven
in een bloemrijken tuin gezeten, en S. Anselmo, de stijlvolle benedictijnsche abdij. Kalrnte, stilte, groene tuinen,
een blauwe hemel, kippen die rustig op den weg pikken,
eene kat die wegsluipt, met loenschen blik, een hond die in
de schaduw slaapt en zich niet eens gewaardigt zijne oogen
open te trekken als ons rijtuig voorbij rolt: dat is nu de
Aventijnsche heuvel, het vluchtoord der Plebejers.
Nog komen vluchtelingen hier een haven zoeken, een
balsem voor hunne smarten, een voedsel voor hunne
aspiraties. 't Zijn diegenen die de stille zielerust en de
wonne van 't gebed verkiezen boven 't woelige leven daar
beneden; en die anderen nog, droevige wrakken beroofd
van hun ziensvermogen, die in 't gesticht van S. Alessio
eene weldoende schuilplaats vinden.
In 't voorbijgaan hoorden wij muziek. Mendelssohn's
Bruilofts-marsch, op het klavier door een blinde uitge-

voerd. Door de opene deur bespeurden wij eenige groepen
mannen en jongelingen, die wandelden in den chiostro
rond een vroolijken tuin met oranjeboomen beplant; een
prachtige marmeren put stond in 't midden. Die daar
zorgeloos slenteren en praten, zijn blinden, die hunne
1 edige uren slijten in de rustvolle binnenplaats, nevens
S. Alessio's kerkje.
Tusschen den Aventijn en den Ccelius heeft de gansche
omgeving iets landelijk, Geen huizen, geen winkels; velden, hooge tuinmuren. In een dezer muren, een afgeronde,
groene poort. Wij belden aan, en eindelijk, na een ruimen
tijd werd er opengedaan. Een breed, hobbelig geplaveide
binnenhof, met een groote mesthoop in een hoek, een
troep kippen die uiteenstoven, een oude knoestige rozelaar,
vol roode rozen, tegen een muur, zagen wij met den eer
sten blik. De voorhof eener hoeve, zeker? Volstrekt niet!
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De opene plaats werd afgesloten door een voorportaal van
tengere, lage kolommen, waarachter een rondvormig,
roodbaksteenen gebouw half wegschuilt. 't Is S. Stefano
rotondo, eens eene bedekte markt, later tot kerk herscha
Niet echt schoon, maar toch merkwaardig. 't Altaar-pen.
in 't midden, het rond topdak gesteund door een kring van
vrij onbeduidende zuilen, de muren versierd met verbleekte
fresco's zonder groote waarde. Maar de gezegende kalmte
heerscht ook hier in het eenzaam kerkje waar bijna niemand komt, waar geen gedruisch der stad binnendringt.
Bekoorlijk vredig zijn al die gebedenhuizen van Aventijn en Coelius ; uit hunne eenzaamheid gaat er als een mysterie uit. Een geheimzinnig kerkje, S. Maria della Navieelia, nestelt daar onder een eeuwenouden, laag Betakten
eik, haar voet in een matsch grastapijt gedoken. Eens per
jaar gaan hare deuren open, enkel eens, op den tweeden
Zondag van de Vasten. Voor de kerk, onder den eik neergelegd, staat een oud witmarmeren trireme. Welke herinnering moet ze de eeuwen door ophouden? Volgens welke
traditie wordt de kerk enkel eenmaal op 't lange jaar gebruikt ? Wij kwamen het niet te weten.
Achter den Aventijnschen heuvel, in volle eenzaamheid insgelijks, ligt het fraaie S. Sabas, een minnelijk, oud
kerkje, dat men aan 't herstellen is. Als de oudste basilieken heeft het bevallige, antieke zuilen met dorische kapiteelen, een afgesloten ruim in 't midden, vóór 't koor, met
streng lijnige oksalen, en een prachtig tabernakel. Een
wenteltrapje leidde ons naar eene mooie loggia met dunne
zuilen, van waar wij een wonderschoon panorama van
Rome genoten. Een half wilde tuin omringt de kerk met
vrij uitschietende bloemen en loover.
Toch zijn niet alle nederige kerkjes, rijk aan intiem
gevoel of aan herinneringen, te vinden in de stilte der
buitenwijken. In 't hartje der groote stad schuilen er twee
onder den breeden vleugel der fiere, hooggezeten basiliek
S. Maria Maggiore. De eerste heet S. Pudentiana, de
andere S. Prassede.
S. Pudentiana ligt in eene diepte aan de voet van den
Esquilijn, in een voorhof waarin men door een steilen
steenen trap daalt. Naburige tuinen omringen de kleine
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plaats met een blij kader van groen geboomte, en klimrozen slingeren zich over de muren met losse gratie. 't
Kerkje met haren lagen gevel gansch bedekt met veelkleu
rige fresco's, heeft een liefelijk naïef voorkomen. Niet zoo,
het binnenste, echter. 't Is er donker en eng, koud en
stroef; het oorspronkelijke plan gedeeltelijk bedorven door
veranderingen in den loop der eeuwen ; de streng grijze
zuilen half in leelijke barre muren gevat. Alleen het koor
blijft lichtend schoon, versierd met hoogst belangrijke
mozaïek uit de IVe eeuw, donker en stijf, maar heerlijk en
warm van gevoel. Hoe ver brengt dat kerkje ons terug in
de geschiedenis der Kerk! Pudentiana was eene der eerste
aanhangsters van 't nieuwe geloof. In haars vaders huis
verbleef St. Pieter. Zij en hare zuster Prassede luisterden
naar zijne leering; en, later, gaven ze herhaaldelijk eene
schuilplaats aan vervolgde christenen of eene rustplaats aan
martelaars, wier bloed zij opvingen, volgens de legende,
in den put van hunne woning.
Die put bestaat heden nog in de S. Prassede's kerk,
opgericht op het huis der twee gezusters, en dicht bij
S. Maria Maggiore, in eene zijstraat gelegen; eene kloos.
terkerk, door Benedictijnen bediend. Zij heeft bijzonder
fraaie, antieke zuilen, maar is anders totaal bedorven door
dien afschuwelijken barokke styl, de plaag van Rome.
Nochtans heeft zij, evenals S. Pudentiana, wonderschoone
oude mozaïeken, uitstralend op een bruinachtig gouden
fond. Die versiering heeft iets zoo ernstig en deftig, zoo

sober en ingetogen! Als de fresco's, maakt de mozaïek een
geheel uit met het gebouw dat ze opluistert; veel meer
dan schilderijen of standbeelden.
Onder het hoofdaltaar rust het lichaam van S. Prassede,
en in een zijkapelleken, zorguldig behouden tegen onver
schillige blikken onder dichte sluiers, wordt een gedeelte
van de zuil der geeseling bewaard.
En dat is nog een reden van de geheimzinnige bekoringskracht van Rome. Nergens is het katholicisme, om
zoo te zeggen, zoo tastbaar. Wij, in 't Noorden, hebben
leering en traditie ontvangen; we hebben insgelijks onze
martelaars en onze heiligen; maar Rome is, zoo niet de
bakermat, dan toch het eigenlijke uitgangspunt van het
-
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Christendom. Zij heeft hare apostels over de wereld gezonden; zij verpersoonlijkt de Kerk van 't begin af, met al
hare wisselvalligheden van vervolging, duisternis, worstelingen, bestrijdingen, triomfen; met haar lijden en verblij-den. Overal leeft de geschiedenis hier nog, nevens de
legende. Waar men ook zijne stappen richt, overal rijzen
herinneringen aan Christus of aan zijne apostelen en
heiligen. Petrus en Paulus hebben hier gestreden en geleerden; ze rusten er voor eeuwig, Petrus in de groote basiliek
die zijn naam draagt, Paulus in het prachtige S. Paulo.
buiten-de-muren; S. Mathias, des verraders Judas vervan--ger, ligt -onder 't altaar van S. Maria Maggiore. Lampen
die nooit uitgedoofd worden branden rond de praalgraven
waarin de overblijfsels der eenvoudige, mannen bewaard
blijven.
Zoovele anderen, die wij sinds onze kinderjaren kennen
en beminnen, liggen hier! De lieve Sabina, slaapt in het
stille kerkje dat haar naam draagt; Sebastiaan, de moedige
soldaat, langs de Via Appia, in de hem toegewijde basiliek.
Cecilia, de edele , patriciërsdochter, met haren echtgenoot
Valerianus en haar zwager Tiburcius, onder het altaar van
S. Cecilia-in-Transtevere, in de crypte zoo smaakvol ver-

sierd en gerestaureerd door kardinaal Rampolla. En Agnes,.
het zuivere maagdeken, rust met hare zoogzuster Emerentiana in die bevallige, half onderaar,dsche basiliek der via

Nomentana. Zoo artistiek en gratievol is het kerkje, met
hare rijzige wit marmeren zuilen, slank als de zuivere maagd
Agnes zelve, de luchtige kolommengaanderij die haar in de
hoogte omgordt en de heerlijke mozaïeken van haar koor.
Eenige stappen van hier, in een vreemd rond kerkje, met
allerliefste, kinderlijk simpele, blauw-en-witte mozalek veren
sierd, is S. Constantia begraven, de dochter van Constantijn,
de christene keizer. De zoo populaire diakens Laurentius.
en Stephanus liggen in die wonderschoone basiliek.
S. Lorenzo buiten-de-muren, eene der vijf groote basilieken van Rome, en veruit de schoonste in hare eenvou-digheid. De andere, zoo wijd, zoo schitterend, zoo weelderig
maar ook zoo koud en uiterlijk, werden niet opgevat voor
het stille gebed van simpele harten. Zij verbeelden de
macht van 't Christendom, de heerschappij der Kerk; ze
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zijn gemaakt om de grootsche ceremoniën vrijelijk in volle
staatsie te ontwikkelen. Maar S. Lorenzo, gelijk de kleinere
kerken, getuigt van de poëzie van den godsdienst, van de
innigheid van 't gebed, van de nauwe verbintenis van het
schepsel met den Verlosser. Buitengewoon aantrekkelijk is
deze basiliek met haar oud geveltje vol frescoschilderin gen,
haar laag dak, de nederige zuilen van baar voorportaal,
haar mooie roode campanile; dat alles geeft haar iets
intiem en ouderwetsch, het eerbiedwaardige en tevens
vriendelijk voorkomen van eene dorpskerk. Niet zoo het
binnenste, alhoewel de bekoorlijkheid dezelfde blijft. Maar
de heerlijke zuilen, die de zoldering dragen, de prachtige
ambons, de strenge mozalek van 't koor, de schoone crypte
waarin Pius' IX eenvoudig graf staat in eene zachte glanzing van gouden mozaïek, dat alles heeft een voorkomen
van grootschheid en majesteit, -vol van ingetogenheid en
poëzie.
Hoevele andere ideale figuren, die voor ons omzweefd
worden met eene aureool van dichterlijke legende, genieten
te Rome hun laatsten slaap? Ze zijn legio! Overal rijzen
hunne schaduwen op.
In dichte zwermen schenen zij ons te omringen, soms,
als wij opwandelden langs het Forum, het Colosseum,
Constantijn's triomfboog, nevens den Palatijn door, naar
de Via Appia. De schimmen van 't heidensche en van
't christene Rome mengden en verdrongen zich in voortdurende afwisseling.
Meermaals richtten wij onze stappen derwaarts, tegen
het vallen van den avond, in die zoete stonden waar het
felle licht afneemt en berusting op de natuur zijgt.
Als een roode brand aan de kim hing de zon, toen wij
eens stilaan langs den Celius terugkeerden. Statig en
plechtig, in prachtige eenzaamheid, stond St -Gregorius
kerk. Kinderen en vrouwen zaten of speelden op den
hoogen, breeden trap die naar het atrium leidt. Aan den
voet onder de looverige boomen, drongen slechts eenige
bundels verzachte stralen, die gouden gensters wierpen op
het kort rossig gras op den grond. We sloegen de smalle
straat in die tusschen muren en onder steenbogen door
naar S. Giovanni e Paulo kerk steil opstijgt. Niets merk-
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waardig of schoon in dat armtierig straatje; en toch welk
Gene toovering van zachte kleurspeling ! De laatste zonnestralen bestoven de roode, gemeene, baksteenen muren en
gebouwen met wemelende, gulden stofjes; de hemel was
wolkenloos zuiver; over de gansche omgeving lag er als
een weefsel van doorschijnend goud en rozerood : het
hoofd nog door zachten glans verlicht, de voet reeds half
in schemerduister gehuld, rees S. Giovanni e Paulo voor
ons in vreedzame kalmte.
't Avond-klokje klepte, tot het avondgebed oproepend;
de zwakke tonen sproeiden door de klare lucht als droppels
van gescheurd kristal. Eenige volksvrouwen, een zakdoek
op het donker haar, spoedden herwaarts; we volgden en
traden met hen binnen. 't Was reeds duister in de kerk;
eene schemerende schaduw omhulde altaars en pilaren;
het banale, wansmakelijke van 't schip verdween onder
een sluier van nachtelijkheid, die nauwelijks de uiteinden
der dingen liet vermoeden. In het H. Sacraments kapelleken ging de avonddienst aan. Eenige schaarsche kaarsen
beefden voor het altaar, de donkerte op een punt een
-

weinig overwinnend om ze des te dieper wat verder te
laten voorkomen.

Een priester las de gebeden, gauw, gauw, onverstaanbaar; op een krijschend harmonium begeleidde een orgelist
den korten kerkzang; vier of vijf oude lieden, mannen en
vrouwen, zongen mee, met hunne versleten, pieperige,
valsche stem; geen maat, geen rythmus, geen juistheid
van toon, geen ensemble. Ze zongen elk naar believen,
zonder naar den gebuur te luisteren. 't Was eenvoudig-weg
afgrijselijk, onder kunst-opzicht; maar tevens roerend, om
de vrome, naïeve geloofsuiting.
Om degelijk meé te bidden was die afschrikkende
muziek te veel voor ons beiden ! Toch konden wij
meévoelen met die arme wrakken van 't leven, die daar
neerknielden, haveloos, gelommeld, oud en versleten, verstoken van alle aardsche hoop, maar die hunne toevlucht
wisten te vinden in die visie van hemelsche schoonheid, in
dien droom van 't hemelsch paradijs, voor hunne ziel getooverd door die gebrekkig uitgebrachte woorden der kerkelijke
zangen, half onbegrepen misschien, en toch doorpeild.
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VII
DE VIA APPIA
We reden in den vroegen morgen naar de basiliek
S. Petronilla, opgericht nevens de catacomben van S.
Domitilla, waar de twee martelaars Achilkeus en Nerreus
insgelijks begraven werden. Kerk en catacomben bevinden
zich ver van de ons gewone wegen, in een zijweg op de
Via Appia uitloopend. Eene bijzondere plechtigheid trok
er ons henen, een hoogdienst ingericht in de bouwvallige
basiliek door een Fransche bedevaart, deel uitmakend van
St. Gregorius' genootschap. Kardinaal Rampolla zou oflicieeren. We hadden besloten de plechtigheid bij te wonen,
al waren we noch Franschen, noch lid van de St. Gregorius' Vereeniging. Zoo heel gemakkelijk ging het ook wel
niet. De heeren in zwarten rok en witten das, die de
bi nnenkomenden naar hunne ingan gskaarten vroegen,
schenen wel meer geneigd om ons door te zenden dan om
ons door te laten! Maar, waar er een wil is, is er ook een
weg; en de onze leidde ons eindelijk naar den brokkeligen,
duisteren gang die naar de half onderaardsche kerk
daalt.
Voorzichtig met den voet tastend om niet te strunkelen,
schoven wij voort. Maar op eens, bleven wij verrast staan,
vol bewondering voor het ongelooflijk liefelijk tafereel dat
voor onze oogen ontlook. Wij stonden op den drempel van
eene kleine basiliekvormige kerk, waarvan alleen de vier
muren en eenige mooie zuilen recht gebleven waren. Geen
dak dan een haastig gespannen velum, die den tintelenden
hemel door zijne spleten door liet. Van zuil tot zuil, de
kerk rond, hingen lange, soepele slingers van mauve
blauwe glycine in menigvuldige, welriekende trossen, van
donker, glanzend buksboomgroen en elegante palmen.
Dezelfde versiering tooide de ruwe muren, en een strooisel
van bladeren en bloemen bedekte den hobbeligen grond.
Het geheel had iets ongelooflijk gracieus en bekoorlijk,
iets poëtisch en minnelijk. 't Was of we bij tooversiag, vele
eeuwen achteruit gebracht werden, in de eerste tijden van
het christendom, toen de geloovigen geen rijker sieraad
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bezaten om Gods tempel op te luisteren, dan de broze
schatten van Gods natuur.
Een hoofdige geur steeg uit die massa bloemen en
vertrapte bladeren. Schuinsche zonnestralen schoten binnen.
door de spleten van het velum en bestoven alles met wemelende glinsteringen. Een vogeltje kwam nieuwsgierig naar
beneden kijken; zijn beweeglijk kopje met de vinnige
oogjes van zwarten diamant, draaide naar alle kanten rond,
terwijl zijn staartje vlug op en neer wipte.
Er kwam eene vlotting in de wachtende menigte'
Iedereen keek gespannen naar den ingang. Zou Kardinaal
R.ampolla eindelijk daar zijn ?
Inderdaad, een oogenblik later verscheen hij in de
kerk, omringd van geestelijken en seminaristen.. -Iij kwam
voorbij, de hand met den prachtigen ring, zegenend gehe
kostbaar kleed van gewaterde zijde, in lange sleep-ven,ht
uitgebreid. Zijn wilskrachtig wezen, met de wat zware kin,
had die schoonheid ingegeven door eene verheven, manne
ziel; de blik zijner diepzwarte oogen, zwanger van-lijke
gedachte, scheen meer in zichzelf gericht dan op de eerbiedig buigende bijstanders; een nauwelijks bespeurbare
glimlach lag in de hoeken van zijn krachtigen mond.
Nieuwsgierig keken wij de hooge gestalte achterna.
Dat was dus de prelaat die de crypte van S. Cecilia Kerk
zoo liefderijk met allermooiste mozaïeken had laten versieren en een nieuw standbeeld der zoete heilige oprichten;
een edel standbeeld, alhoewel niet zoo innemend mooi als
het aanminnig meesterstukje van Maderna, dat in de kerk
zelf, onder het hoog - altaar ligt. Dat was hij insgelijks, die
het vertrouwen van Leo XIII in zoo hoogen graad bezat,
en die een oogenblik in aller meening aangeduid stond als
zijn opvolger.
Doch reeds had de kardinaal zijn misgewaad aangetrokken en trad hij naar het eenvoudig altaar, met bloemen
en zacht flikkerende kaarsen gesmukt.
Mijne gezellin gelukte het een zittend plaatsje te
vinden op een brok muur, die nog een paar voet uit den
grond schoot, terwijl de meeste anderen of recht bleven
staan of op den grond neerknielden. Van stoelen of banken
was er natuurlijk geen spraak !
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Met krachtige, klankvolle stem las kardinaal Rampolla
de mis. Een twintigtal seininaristen, goed geschoolde
zangers, begeleidden het Sacrificie met palestriniaanschen
zang, wonderbaar schoon van hemelsche zuiverheid en

diepe zalving. Blauwe wierookwalmen mengden hunnen
reuk, symbool van aanbidding en vereering voor het opper
wezen, met de geurige lucht.
Snel vorderde de morgen. De glycines begonnen slap
te hangen dorstig en verwelkt. Het verflenste groen, de
verpletterde bladeren ademden een sterken reuk uit. De
heete zon kwam allengskens boven ons hoofd staan, en
reeds bleek de velum geene gezoegzame bescherming te
zijn tegen de brandende stralen. Maar weldra schalden
de laatste zangen rond het altaar en smolten weg in de
lucht. Nog eene benedictie, en de kardinaal verliet de
basiliek. Dan hield Baron Kansler, eene korte en belangwekkende voordracht over S. Domitilla's catacombe, gevolgd door een bezoek derzelfde.
Zouden wij blijven? We beraadslaagden even. 't Was
altijd interessant, eene catacombe, en naar deze zouden we
niet meer terugkomen, waarschijnlijk. Van den anderen
kant, kenden we S. Agnes' catacombe, en die van S. Callixtus,
de uitgestrektste en belangrijkste. Er was veel volk, 't zou
zeker lang duren, en 't middaguur naderde. Zoo was ons
besluit al ras genomen, en we reden weldra stedewaarts
langs den witpoeierigen, schaduwloozen weg.
Maar de onvergetelijke indruk van het bijgewoonde
bleef ons zoo diep bij, dat wij denzelfden dag naar de Via
Appia terugkeerden.
Gelijk op zoovele punten, te Rome, staan hier de
heidensche en de christene oudheid nevens malkander, als
twee stroomen die naast elkaar vloeiend: de eene naar zijn
einde uitloopend, de andere opborrelend in nieuwe kracht.
De vermaarde weg kronkelt tusschen grijze muren
waarop wilde bloemen uitschieten, soms ook stijve cactussen,
gelijk rond Napels. Eenige oude kerkjes, opgericht ter eere
-

van de inartelaars Achillieus en Nerieus, van den heldaftigen
Sebastiaan, bezetten hem, onschoon als gebouw, en zoo
zeer om- en herbouwd, dat er bijna niets meer van het
primitieve ontwerp in te vinden is; dan het stijiloos kapel
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leken ((Quo vadis, Domfine ? » zoo roerend door de poëtieke
legende die het herdenkt. Petrus, ontmoedigd en bevreesd
voor tegenkanting en vervolging, was uit Rome gevlucht
en volgde den Appiaanschen weg, toen hij op eens zijn
Meester zag, die hem te gemoet kwam. Bevend van blijde
ontroering, bleef hij staan en vroeg: ((Quo vadis, Domfine ?
Waar gaat ge, Heer?)) 't Antwoord luidde: «'k Ga naar
Rome, om mij een tweeden keer te laten kruisigen. » En
St. Pieter, getroffen en beschaamd, keerde zijn gezicht
weer terug naar de schrikkelijke stad en ging met eenvou.digen moed het martelschap te gemoet.
Verder, in een tuin, het graf der Scipio's, het fiere
republikeinsche geslacht. Hun naam herroept de roem
periode van Rome's grootheid, haren eeuwenlangen-rijkste
strijd met het oude, machtige Carthago, haren schitterenden triomf over de trotsche mededingster, die ze eindelijk
tot verdwijning doemde. Wien staat die glorieuse bladzijde
van Rome's geschiedenis niet voor den geest? Het jonge,
vurige, arme Rome tegenover het rijke, rijpe, ervaren
Carthago! Al de Scipio's, de Afrikaan, de Numantijn, de
Emiliaan hebben gelegen — «sagre reliquie », zegde onze

gids in de nu ledige grafstede. De groote Cornelia,
echter werd er nooit begraven en de toeziener weet niet
eens van wie we spreken.
In een wijngaard, wat verder door, de nederige graf
slaven en vrijgelatenen; en, dichtbij, de rust--keldrvan
plaats van zoovele andere « sacrae reliquiae », de uitgestrekte
catacomben van S. Callisto. In deze smalle onderaardsche
gangen en kapellen was er geen onderscheid gemaakt tusschen rijken en armen, tusschen grooten en nederigen ;
allen rustten er naast elkander, gelijk in den dood, in de
echte democratie van het christendom. Hier was het dat
men het lichaam van S. Cecilia vond, volkomen bewaard,
en in de houding door Maderna in zijn meesterstuk teruggegeven. De kleine, fijne heilige ligt op den grond, het
hoofd bijna van 't lichaam gescheiden en in een sluier
.gehuld, de handen naar voren gespreid; zij strekt den duim
der eene hand, en drie vingers der andere uit, tot in haar
dood haar geloof bevestigend in de eenheid van God, en
terzelfder tijd in zijne drievuldigheid.
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Talrijk zijn ook de muurschilderingen, symbolen van
het opkomend christendom, die getuigen van de onveran
derljkheid der christene dogma's.
Welk hemelsbreed verschil tusschen die duistere, onschoone catacomben, schuilplaats of graf van zoovele
nederigen en ongelukkigen, overwonnen door het leven,
onbekend en veracht door de meesters der wereld, en de
luisterrijke puinen van Forum en Palatijn, waar alles
spreekt van zegepraal en macht. - En toch, zegevierden
de stille graven over de pronkende paleizen; de stoffelijke
kracht zwichtte voor 't moreel gezag. Een schitterend bewijs
van de zoo vaak bevestigde waarheid, dat de gedachten
alleen, op slot van rekening, de wereld leiden en regeeren.
Na de kille donkerte van de onderaardsche gangen,
was het eene innige welligheid de blauwe lucht en de
warme zon weer te groeten.
Aan eene zwenking van den weg, rijst statig en fier
het zoo beroemd graf van C2ecilia Metelia, rond, hoog,
gekanteeld; donker en scherp teekent het op den klaren
hemel, veel meer een versterkte toren gelijk dan het graf
van eene vrouw.
Geene muren meer, geene huizen, niets meer dan de
Romeinsche Campagna, groenigheid, bloemen; de smalle,
hobbelig gedalleerde weg - de antieke weg nog - schiet
voort tusschen lage acacias, hnoge rieten, mollig gras hier
en daar gebroken door een hoop zwarte baksteenen of
brokken wit marmer, bijna al wat er overblijft van de eens
zoo prachtige graftomben.
Eene menigte wilde salie, cichoreien, orchideeën,
kruipende reukerwtjes groeien overal in kwistige weelde
righeid, het groene grastapijt bespikkelend met hunne
blijde blauwe, purper en rozige kleuren.
In de verte, gehuld in een sluier van blauachtig
gulden nevels, sluiten de Albaansche bergen het gezicht af.
Het witte Frascati en het gele Rocca di Papa liggen op hunne
helling in de zinkende zonnestralen te dommelen. Gelijk
een oceaan van wuivende gras, strekt zich de Campagna
uit, onmetelijk, als door een reusachtig ruggegraat gekliefd
door het Aquaduct van Claudius, die eertijds 't water van
't Albaansche meer naar Rome braçht.
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Links ligt de stad met hare talrijke koepels, die hel
glinsteren in de avondzon.
Geen geruisch nergens; de eens zoo begane weg is
eenzaam. De enkele pijnboomen, zoo grootsch gekruind,
suizen zacht in 't opkomend zuchtje; muggen dansen, blij
krioelend, in de schuinsche stralen ; drukgonzende bieën
ijveren naar hunnen bieënkorf terug, zwaar beladen met
honing; de bloemen, nog zwijmelend van de hitte, laten
hunne geurige ziel vrijer opwalmen. Een rozig gouden
licht, onbeschrijfelijk zoet, hult het gansche landschap, de
woeste, verlaten Cainpagna « brutta Campagna» gelijk
de koetsier met diepe verachting zegde —, onbebouwd en
-onbewoond, maar zoo prachtig schoon in hare grootsche
,

melancholie.

In dien zomerschen zonnezet, zoo zoetelijk warm,
zweeft over den stillen omtrek eene sereniteit zoo puur en
hemelsch, zoo onuitsprekelijk, zoo vol intieme poëzie, dat
men onwillekeurig moet denken aan den heerlijken vrede

dien onze eerste ouders genoten in 't verloren Paradijs.
VIII
HET VATICAAN
Door bemiddeling van eenige vrienden, hadden wij
-eene toelating verkregen om de mis van den paus bij te
wonen. Niet zonder eene heimelijke vrees, een zekeren
tegenzin zelfs, gaven wij gevolg aan die uitnoodiging. De

particuliere mis van den paus bijwonen?? Aan hoevele
anderen zou diezelfde toelating gegeven worden? Zou de
plechtigheid niet vervormd worden tot eene wereldsche

ceremonie waaruit alle ingetogenheid zou verbannen zijn?
Weifelend kleedden wij ons aan in den vroegen
morgen. Zouden we gaan? Deden we niet beter, naar
gewoonte de mis bij te wonen in 't onbeduidend kerkje, bij
ons, hotel ? Doch neen. 't Was beter gebruik te maken van
de misschien nooit terugkeerende gelegenheid.
We moesten spoed maken om op tijd te wezen. De
bonte lakeien geleidden ons in een groot vierkant vertrek,

rijk maar sober gestoffeerd, in roode tinten. Een betrek-
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kelijk groot getal menschen - een honderd vijftig volgens
mijne oppervlakkige schatting - knielden reeds op het dik
tapijt neer. We namen plaats op eene der laatste rijen, en
snel werden de nog ledige plaatsen bezet.
Om zeven uren stipt trad de paus binnen, eenvoudig
voorafgegaan door een enkelen priester, die zij ne mis zou
dienen. Snel, maar ongemeen duidelijk en klaar, las hij de
Latijnsche woorden. Zoo eenvoudig ging alles, alsof we in
een simpel dorpskerksken geknield lagen voor een eenvou
digen priester van den lande, en niet in 't vermaard Vatikaan, voor den Stedehouder der Kerk. Geene vorstelijke
cerernoniën meer, gelijk weleer in St. Pieter : niets dan de
schoonheid van 't Sacrificie, in zijn grootsche snelheid en
eenvoud ((Words are necessary, but as means, not as
ends;....... They hurry on as if impatient to fulfil their
mission. Quickly they go, the whole is quick: for they are
all parts of one integral action. Quickly they go; for they
are awful words of sacrifice; they are a work too great to
delay upon; as when it was said in the beginning : ((What
thou doest, do quickly. )) Quickly they pass; for the Lord
Jesus goes with them, as He passed along the lake in the
days of His flesh, quickly calling first one and then another.
Quickly they pass; because as the lightning which shineth
from one part of heaven unto the other, so is the coming of
the Son of Man.... » ( i)
Reeds was de Consecratie voorbij, de Nutting ook...
en, voor 't eerst, kwam er beweging in de biddende schaar.
Allen op beurt, in lange rijen, stil en ingetogen, genaakten
de H. Tafel om 't Engelenbrood te aanvaarden uit de hand
van hem die Jezus-Christus hier op aarde vertegenwoordigt.
't Was een grootsch oogenblik. Op onze beurt naderden en
knielden wij neer, terwijl tranen, onweerstaanbaar, uit
onze oogen sprongen....
Alles was voorbij. Na eene korte meditatie, verliet de
paus de provisorische kapel. Langzaam en stilzwijgend
gingen de aanwezigen uiteen.
We volgden den vloed, den hoogen, marmeren trap
afdalend naar het cortile S. Damasio, waar ons rijtuig
.

(I) NEwMAN,

Loss and Gain, blz. 328.
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wachtte. Eene seconde nog, en we hadden het Vaticaan
verlaten.
Het Vaticaan ! Eene wereld op zichzelf! 't Is het
grootste der pauselijke paleizen; vreemd gebouwd, zonder
algemeen plan, met stukken en brokken als op 't goed valle
't uit aaneen gebracht, enorm , en toch zonder gevel op
straat, verscholen om en achter den reus St. Pieter, half aan
den voet van den vaticaanschen heuvel, half op de helling,
zonder stijl of trant, zonder eigen schoon.
En toch, wat al wonderen van schoonheid, welke kunst
zijn verborgen achter die hemelhooge, gele muren,-schaten
achter die breede, kleingeruite vensters!
Meesterstukken, zoowel uit de verste oudheid als uit de
moderne tijden, ze zijn daar in duizelenden overvloed. Uur
aan uur, week aan week, maand aan maand, kunnen eraan
besteed worden vooraleer men tot op den bodem gerake
van dien beker van zuiver genot. Zonder zat worden, kan
men zien, herzien, bewonderen en herbeginnen. 't Is altijd
hetzelfde en toch is het altijd nieuw.
Een nooit dof wordend licht van schoonheid straalt uit
die eeuwig jonge werken, met zorg en liefde verzameld
door een lange reeks pausen, breed genoeg van zin om in

de kunst geen hindernis te zien, maar integendeel eene der
hoogste uitingen van 't gebed in eene godsdienstige ziel.
Vooral de pausen der Renaissance waren hier de groote
weldoeners. Misschien hebben zij wel gelijk, degenen die
beweren dat de Kerk van Christus geen ergere vijanden
gekend heeft dan juist die pausen, verliefd op Grieksche
letteren en kunst, op praal en staatsie, op wereldsche macht
en wereldsche schatten; misschien ligt hun inderdaad veel
ten schulde van de scheuringen die een deel der volkeren
aan de Kerk onttrokken. Toch hebben zij groote diensten
aan de menschheid bewezen, onwaardeerbare diensten.
Terwijl ze van den eenen kant, niettegenstaande zij met
den maalstroom van den nieuwen geest van aanbidding
voor de oudheid medegesleept werden, niettegenstaande
hun eigen te kort komen aan moreele kracht en deugd, toch
Jezus' leer ongedeerd lieten en zoo een der beste bewijzen
van hare goddelijke natuur _aan de wereld gaven; van den
anderen kant niet alleen redden zij de onschatbare kunst-
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werken der oudheid, maar zij riepen nieuwe meesterstukken in 't leven.
Zij hebben de grootheid der Kerk op hunne wijze
bevorderd, niet door nederigheid, niet door heiligheid,
maar door hunne begeestering voor kunst en letteren, voor
de eeuwig schoone scheppingen van den menschelijken
geest, van den heidenschen geest zoowel als van den christelijken - getrouw daarin aan 't katholiek beginsel dat al
wat schoon en goed is als zijn eigendom erkent en
opeischt.
Vreemd genoeg, wanneer er eene schilderschool bloeide
in de kleinste steden van Italië, is er geene spraak van
eene eigenlijke Romeinsche school. Toen Florence, Perugia, Siena, Padua, Venetië op hunne meesters mochten
roemen, moest Rome zwijgen, want ze had geene zonen
om ze nevens de roemrjke artisten van elders te
noemen.
Was dat te wijten aan de lange onlusten, aan het
diep verval te weeg gebracht door de droevige tijden van
Avignon? Rome was de Eeuwige Stad nog wel, maar puinen
bedekten haren grond, en haar schoot scheen bar gewor
den. Haar meester had zijn aangezicht afgewend en zij
bezweek onder zij ne onverschilligheid.
Maar de meester kwam terug en de liefde ontvlamde
opnieuw in zijne ziel voor de eens ontrouwe, maar zoo
hard gestrafte vorstin. Verheffen wilde hij haar uit stof en
asch, hare schoonheid doen herleven, hare kroon laten
schitteren boven alle andere.
Ze had geen eigen zonen om hare faam te verkondigen?
Geen nood! Hare mededingsters zouden haar hunne zonen
afstaan om haar naam in de wereld rond te bazuinen. Niets
was voor haar te rijk, te grootsch, te prachtig. Eens te meer
zou zij de luisterrjkste diamant worden in de kroon der
wereld.
Of zij woord hielden? Doorloop het Vaticaan, door
wandel die menige zalen, die wijde gaanderijen, die rijkversierde kapellen.
Niets wat de kunst betrof, liet de pausen onverschillig.
Met eene jaloersche bezorgdheid vergaarden zij in hunne
paleizen de schatten van Egypte, Assyrië, Griekenland,
-

-
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het oude Rome, de Etrusken, dat geheimzinnig, zoo kunstvol aangelegd volk. Al dezen waren vertegenwoordigd in
de pauselijke paleizen; al deze zijn vertegenwoordigd in
het Vaticaan, het laatste eigendom der pausen.
Maar niet alleen de antieke beeldhouwkunst, ook de
warme, levende, prachtige schilderkunst der Italiaansche
meesters gaven zij den liefdekus. In onovertroffen glans
zagen - de meesterstukken het licht in 't Vaticaan. De
grootste namen van Italië's kunstenaarskroon prijken in
die weelderig en toch sober versierde zalen. Ledig zijn de
meeste, maar niet naakt. Hunne muren stralen van het
prachtigste, rijkste leven, van een leven doorademd en
doorwrocht door de hoogste en edelste ingeving. MichelAngelo, Raphael, Fra Angelico, Perugino, Botticelli,
Pinturri ccllio, ze zijn hier allen, die grooten, wier
naam alleen het hart doet trillen van de minnaars der
kunst.
Bestaat er, in de gansche kunstwereld, iets grootscher
dan de schepping van den mensch, dan de propheten ern
sibyllen, geboren uit de ziel van den genialen Buonarotti,
in de Sixtijnsche kapel ? Iets nobeler dan de school van
Athene of de Disputa van het Heilig Sacrament van den
zoo jong ontslapen Raphael Sanzio? Of zuiverder dan de
fresco's van den zoeten Beato in 't kappelleken van Nicolaas V? Iets eleganter dan Pinturricchio's gewrochten in

de Borgia-zalen, of bekoorlijker dan de dochters van
Jethro door Botticelli vereeuwigd ?
Nergens wellicht vindt men in zoo hooge mate, de
grootschheid der ingeving, de edelheid van de gedachte,
gepaard - met zulke eenvoudigheid van uitdrukkin gsmiddelen, met die uitmuntende keurigheid van lijn en
vorm.

Smaak, soberheid, gratie en tegelijkertijd grootheid en
diepte, waren het deel van die meesters, die geroepen en
beschermd door de pausen der Renaissance, de schatten
van geest en palet voor de eeuwigheid op de muren van
het machtig paleis uitschudden.
De kerkprinsen die deze kinderen der vorsten van de
kunst in 't leven riepen hebben recht op dankbaarheid en
bewondering van wege de menschheid I
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Ix
VILLA HADRIANA
Niet verre van Rome, aan den voet van de hoogten
waarop het liefelijk Tivoli nestelt, in een Paradijs van
groene bosschages en klaterende watervallen, liggen de
puinen der villa, weleer opgericht door Adriaan, een der
grootste vernuften, der verhevenste karakters tusschen de
Keizers van het oude Rome. Hij behoorde aan dat edel
geslacht der Antonini, dat verlichte meesters en geene
waanzinnige tyrannen aan de wereld gaf.
Trouw aan de gewoonte zijner voorgangers en van de
meeste patriciërs, vluchtte Adriaan uit Rome gedurende
de heete zomermaanden; in dat afgelegen, heuvelachtig
plein kwam hij koelte en rust zoeken. Eene buitengewoon
luxueuze villa rees weldra op in een ver uitgestrekt park,
eene villa waardig van een Romeinschen Keizer, van den
meester der wereld! Geen aangenaam buitengoed, geen
verblijf om oprecht uit te rusten en den last van 't Keizerschap voor een korten tijd neer te leggen, maar eene
aaneenschakeling van prachtgebouwen. Paleizen, theaters,
tempels, eene stad in 't klein, waren op de zacht deinende
glooiingen gezeten. Van dat alles blijft er niets over dan
ruinen. De standbeelden, de kunstvoorwerpen zijn ver
dwenen; de hooge muren omgevallen, de marmeren bemanteling weggevoerd. Van de spijs- of hospitaal zalen,
van de vermaarde zaal der philosophen, van de ruime
speelplaatsen vindt men enkel nog eenige muurvakken,
gebroken zuilen, overbljfsels van mozalek plaveisel, brokkelende trappen, donkere gangen, naakte steenen. Nauwelijks eene flauwe herinnering aan de vroegere weelde, aan
de rijke versiering zweeft over de puinen. Waaraan moesten
al die zalen en kamertjes en doorgangen en gewelven
dienen? Men kan het enkel gissen.
Het drukke leven van eertijds is uitgestorven; ver
dwenen het keizerlijk hof met zijn leger van slaven-;
verdwenen de lange stoet van cliënten en bedelhannissen;
verdwenen de rhetors, de philosophen, de dichters, de
kunstenaars, de tooneelspelers, die in afgewisselden stoet
-
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den Keizer edele verstrooiing kwamen aanbieden; ver
koetsiers die hunne schuimende paarden in de-dwen
renbaan opzweepten; verdwenen ook de priesters, die de
mysteries van Serapis vierden, ginder ver in den geheimzinnigen tempel, gansch op 't -einde der vallei.
Waar een der meest ontwikkelde vorsten, in eene
beperkte ruimte, de kruim der Latijnsche, der Grieksche,
,der Egyptische beschaafdheid herdacht had, waar al wat
de wereld telde aan gedistingeerde geesten bijeen kwamen,
waar de lucht eens weergalmde van Sophocles' heerlijke
verzen, heerscht niets meer dan stilte en eenzaamheid.
Maar welke eenzaamheid ! De natuur heeft zegevierend hare geschonden rechten terug veroverd, hare onbetwiste heerschappij doen gelden over dat rijk waar de
mensch eens koning was. Haar tooverstaf heeft het paleis
van marmer en brons herschapen in een decor van weelderigen plantengroei, en uit die wildernis van puinen en
ongetemd gewas straalt eene onuitsprekelijke schoonheid.
Wer schiet hoog op eene lange reeks eeuwenoude
cypressen, met kloeken voet en zwaardonker loof ; als
zwarte zuilen teekenen ze op de lichte hemelkom. Verder

eene menigte stoere boomen, breed getakt, wijd gekruind,
willekeurig dooreen gegroeid en gestrengeld in 't wilde
weg, trots eeuwen en orkanen : machtige eiken en steen
kromme olijf boomen, ruischende trilpopulieren,-eikn,
majestueuze pijnboomen. Ze schieten krachtig op uit een
wiegelenden oceaan van wilde grasplanten en bloemen,
van wuivenden dollen kervel, zoo sierlijk met zijn langen
stengel, zijne fijn uitgesneden bladeren en broze witkanten
bloemenscherm; van lichtkleurige pepermunten, hemel
doorschijnend rozige maluwen, roode-blauwecihorn,
,distels, zwanger van honing; van edele riddersporen in
rijken indigo uitgedost, en van duizend andere. Het is
eene bonte symphonie van wit en rood en geel en paars
op een fond van onstuimig opschietende braambosschen,
van diepgekartelde varens, van uitbundig gras, van fluweelzacht venushaar, die malkaar verdringen in jeugdige
groeikracht en dollen groeineerst. En uit al dat groen, die
planten, die boomen, die bloemen, stijgt een wilde, doorlringende geur op, hoofdig en bedwelmend, sterk en zoet,
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die de lucht vervult, en in de zonnestralen wemelt en
tintelt en leeft.
Niet de minste rumoerigheid, niet het lichtste ge.
druisch; geen windje roert, geen blad beweegt, en toch is
alles vol leefte, vol innerlijke beweging en werkkracht.
Onzichtbare cicaden piepen onophoudend schril; millioenen
bieën fladderen gonzend van bloem tot bloem; in een
glanzend harnas van rood of groen goud gehuld, zweven
zwerrnen insecten als zwierende edelsteenen, van de zon
naar de schaduw, van steen op plant, tintelend als vluchtende
sterren. En nauw verneembaar suizen in het dichte
loover, een adempje, geeft de sopranostem in het orchest
der natuur, waarin het diep gonzen der insecten de bas
houdt. Geen ander geluid; zelfs de vogelen zwijgen en
schijnen te slapen; enkel borduurt nu en dan het bijna
uluisterend kwinkeleeren van een leeuweriksken of het
helder getjilp van eene dartele musch, een blijgeestig motief
op de breede muziek van den zomer.
't Is het Aardsch Paradijs in al zijne dichterlijke,
zuivere schoonheid, ontwakend voor 't eerste jonge licht.
Was de villa schooner ten tijde van haren grootsten
luister ?...
L. DUYKERS.

(Wordt vervolgd).
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HOE JANNEKEN VEULEMANS
RUZIE KREEG
MET DEN BROUWER EN....
Janneken Veulemans was getrouwd, ten tweeden male,
verledene week, en sindsdien was hij nog voor den eersten
keer zat.
Kwalijk nemen kunt ge dat niet als ge weet, dat
Janneken is:
gemeente-ontvanger, en dat hij moeten tracteeren had
voor den dorpsgemeenteraad --- en meedrinken ;
herbergier daarbij die tracteeren moest voor al de
biertappers van het dorp -- en meedrinken ;
voorzitter van den gesloten kring ((De Konijnenvreters »
welke wekelijks een half franksken uitlegden om maandelijks in de herberg van Janneken een konijnen-, kalfskop-

of mosselenfeest te houden ; en voor die leden had Janneken
als voorzitter en waard moeten tracteeren en met hen mee
hij er bij viel ;
-drinketo
om te sluiten, lid van de fanfare, welke dezen voormiddag na de hoogmis met luidklinkende kopers een
serenade kwam brengen aan Janneken en zijne heks -leelijke
tweede vrouw; en voor die goeie jongens had Janneken
getracteerd en met hen meegedronken.
En na die tractatie van dezen voormiddag was Janneken
op zijn bed gaan liggen om zijn roes uit te slapen en nu
het avond werd kroop hij weer recht om naar « Den
Arend » te gaan waar hij wist dat de bestuurleden van de
fanfare zouden wachten op eene extra-tractatie ;
« verder ga ik niet », zei hij tegen zijn vrouwken, « ik
kom nuchter thuis te avond en morgen begin ik te werken. »
En Janneken buiten.
Hij was blij dat het rechtop - stappen hem beter ging
en dat de koude wind de zwaarte verminderde in zijne
beenen.
-
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't Was maar een stap tot in den ((Arend)) waar bij
intrede hij begroet werd door het hoera- en bravogeroep van
den burgemeester, dikbuikig met een gezicht als een
doghond;
den schoolmeester met rooden neus, gloeiend van de
jenever-waimen;
den brouwer, jong met blond kroezelhaar en opgeblazen bierkaken;
en vier boeren in blauwen kiel die waren schatbewaar
der en vaandeldrager en schrijver en trommelsiager van de
fanfare.
- « Hoera voor Janneken! Bravo voor zijn wijf!))
Janneken trok zijn zwart houten pijpken uit den bezeeverden mond en lachte stil en lang; en de glimlach puntte
aan beide uiteinden zijn rossen knevel en toonde twee rijen
vuile afgebrokkelde tanden.
- « Mietje », zei Janneken tegen het herbergmeisje,
((breng ons een ronde cognacskens. »
Een zure plooi viel om de lippen van den brouwer
omdat Janneken geen bier bestelde, doch in de algemeene
vreugde van voor niet)) te kunnen drinken werd zij niet
opgemerkt, niet dan door Janneken die het zeer kwalijk
nam al zweeg hij voor 't oogenblik.
En achter die ééne ronde kwamen er nog en 't ontvangerken was de held van den avond omdat hij getrouwd
was en het gelag zou betalen.
Janneken deed als een jongman die nog aan zijn eerste
kalverliefde is: ((En ze ziet mij zoo gaarne! En we komen
zoo goed overeen.., en ze neemt ook azijn bij haar gebakken
patatten, net als ik.. »
Zatter werden de hoofden en losser de tongen. Janneken
vertelde zijne zuippartijen van eiken dag dezer week en de
schoonste ware die van Donderdag geworden, beweerde
hij, toen de borstelman, die vierhonderd frank bijeen had
welke op moesten, hem kwam verzoeken om mee te gaan
maar die verbruid was doordat de borstelman hem daar,
den brouwer, ook verzocht de ronde mee te doen, den
brouwer die niet wilde omdat hij volk verwachtte - en dan
had de borstelman van Jan ook niet meer gewild en was

Zijne

-
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hij een dorp verder gegaan om zijne braspartij te beginnen.
« En daarom », zei Janneken die 't hooge woord voerde,
« omdat ge aan het dorp schade deedt, aan de herbergiers en
aan U zelf, brouwer, zijt ge een lafaard! » En 't ontvangerken bonsde met de vuist op tafel dat de glazen opsprongen
al rinkelend.
De brouwer, die pas uit het soldatenleven zich in
't dorp gevestigd had, en de draagkracht van het woord
«lafaard» in den mond van Janneken Veulemans ver overschatte, stond recht en zei driftig tusschen zijne tanden:
((Zeg dat nog eens, zoo ge durft... »
Janneken zei niets en sloeg met zijne vuist een slag op
tafel.
In de oogen van den brouwer schitterden twee
gensters
((Zeg dat nog eens, zoo ge durft... »
't Ontvangerken stak zijn vinger omhoog en zei met
zattemansplechtigheid:
«Janneken Veulemans zegt nooit iets twee keer : hij
heeft maar één woord en daarbij blijft het. »
Daarop vielen de twee zware brouwershanden op
jannekens schouders die vooroverbogen onder het geweld;
de brouwer schudde 't ontvangerken woest zoodat zijn
voorhoofd tweemaal bonzend de tafel raakte - dan met een
forschen duw vloog Janneken voorover vallend, onbeholpen
als een oude stijve bok wiens gewrichten slecht meer plooien
kunnen, en schreiend tusschen de plompe herbergstoelen...
Zijne woede intoomend en hoogrood wierp de brouwer
een tweefrankstuk op tafel en vertrok zonder «goeden dag»
of ((goeden avond » te zeggen.
Dit gansche tooneeltje was afgeloopen zonder dat
iemand tusschenbeide kwam dan de schoolmeester, zijn
stoel achteruitschuivend, met een bang ((allee - allee »
-geroep; niemand stak een hand uit omdat de burgemeester
stil bleef, en deze zweeg daar de brouwer om zijne dochter
vrjdde, de brouwer die eene niet te versmaden partij was:
immers had hij de brouwerij met huis en hof niet comptant
betaald?
Schreiend kroop Janneken recht: «Dat is me nog
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nooit voorgevallen ! ... vier jaar soldaat geweest en nu in
mijnen ouden dag - 'k ben vijf en vijftig jaar, menschen!
- nog bijna gewurgd worden door een jongen kadee,., en
maar lafaards zijt ge
dat als er de burgemeester bij zit
allemaal zooveel ge hier zijt... en ge hebt allemaal gehoord
wat de brouwer zei terwijl hij mij schudde: «komt niet
lafaards,
meer onder mijne oogen of ik maak u kapot))
die ge zijt... allemaal ! »
Rond de tafel was iedereen opgestaan, elk betaalde
't zijne en ze gingen buiten, latend Janneken alleen, die
nakwam strompelend weenend door den duisteren naar zijn
huis.
!...

...

** *
en hoe een potteken melk alles
weer op zijne plooien bracht.

Janneken Veulemans werd wakker en weend e - weende
omdat het gebeurde van gisteravond hem te binnen
schoot...
- « Vrouw », snikte hij...
Maar toen hij nader zag bemerkte hij de voorste helft
van de slaapsteé leêg en toen hij scherper hoorde klonk van
uit de keuken het weg -en-weer stappen van holleblokken
't wijfken voederde de geiten.
Janneken kleedde zich peinzend aan en kwam de
trappen af... zijne vrouw wenschte heusch « goeden

morgen en bekeek hem met een blik vorschend wat hij in
den zin voerde; zij had het uitvoerig verhaal gisteravond
nog aan moeten hoören en wonderde wat er nu volgen zou.
Eten wilde hij niet... « ik zal toonen dat Janneken
Veulemans geen lafaard is... Waar is 't meikpotteken?»

Sinds de brouwer zijn jong hondeken had droeg
Janneken dagelijks een potteken melk naar de brouwerij
omdat de baas van 't beestje hem voor later een jong van
het teefken beloofd had, en geitenmelk had het ontvangerken toch te veel.
- « Ge gaat toch geen melk meer dragen, zeker...
naar den brouwer... en door zoo een weer! »
Janneken stak zijnen vinger op: « Ge weet wat de
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brouwer zegde: « Kom niet meer onder mijne oogen, of ik
maak u kapot » ... dat kan hij als hij wil.., want hij is tien
keer sterker dan ik en dertig jaar jonger... maar ik zal laten
zien dat ik geen lafaard ben... »
En Janneken schepte zelf melk uit den emmer in het
potteken, schoof zijne klak aan den kop en strompelde
buiten.
En de regen doorzijpelde Jannekens kleeren en de
wind spookte spottend om zijn lijf en de twee lkastanjeboomen die stonden voor den gevel van de brouwerij
huilden van zot plezier toen zij Janneken snakkend naar
zijn adem zagen aanbeenen komen.
De brouwer zat als een jonge Bacchus op een ton, nog
vervaakt en bedwelmd door den drank, en hij zag na hoe
de bierwagen geladen werd die naar de stad moest...
En toen hij Janneken onnoozel zag afkomen met zijn
potteken werd hij kwaad en moest hij toch lachen...
Janneken ging bleek voor de ton staan waarop zijn
vijand zat en vroeg stil doch uitdagend : ((Brouwer, waar
is uw hond ? n
« Kom achter mijn huis met mij alleen, als ge mij
iets te zeggen hebt ! »
Janneken beefde, maar hij was geen lafaard.
Hongerend kwam de jonge hond tusschen Jannekens
beenen geloopen ; deze liet hem lekken uit zijn aarden eet
onder den afhang waar de tonnen ge--schotel.ndár,
spoeld worden, kwam de verzoening.., omdat de brouwer
zóóveel hield van zijnen jongen hond...
De eene kruik werd geledigd na de andere en toen
's middags de brouwersgasten hunnen meester gingen
roepen vonden zij de twee drinkebroers tusschen de tonnen
liggen, zich omdraaiend en malkander zoenend als twee
dol-verliefden...
J. SIMONS.
--
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Iedereen kent de «middenstand » der bevolking; velen
bekommeren zich om zijn lot; men spreekt van een
« middenstandsbeweging », een « middenstandspolitiek » ;
't is een vraag die nevens het « werkmansvraagstuk » geplaatst wordt, al te stout, volgens enkelen. Maar wanneer
men nader bepalen wil hetgeen men «middenstand »
noemt, loopen de gedachten wel uiteen.
Mogelijk is het niet, een mathematische afmeting te
geven aan den middenstand, — men heeft het nochtans
beproefd. Maar over den inhoud zelve, als 't zoo mag
gezegd worden, is men niet eensgezind, wellicht omdat
men de gedachten van «inkomst» en « maatschappelijken
stand)) of wel te nauw bijeen brengt, vereenzelvigt mis
te ver vaneen scheidt.
-schien,of
Iedereen plaatst te recht — in den middenstand,
den kleinen handel, de kleine nijverheid, -- zonder nu
weerom die gedachten van kleinen handel, van kleine
nijverheid, nader te bepalen; maar daarnevens zijn er die
niet aarzelen er bij te voegen een gansche reeks bedienden
van groothandel en grootnijverheid, zelfs sprak men van
kleine renteniers.
In Duitschland is 't niet om 't even : 't gaat er niet om
eenen stand met middelmatige inkomsten, niet te groote,
niet te kleine, maar wel om den zelfstandigen middenstand,
den stiel die bloeit, die geacht wordt, die meester is in zijn
werkhuis; en niet om dien middenstand van beheerders,
meestergasten, beambten van alle slag, mannen dus met
middelmatige «inkomsten », maar die niet aangezien worden
als onafhankelijke lieden, die vast staan in een raderwerk,
die meester zijn noch van hunnen tijd, noch van hun werk,
noch van hunne sociale bedrijvigheid.
Men heeft het er dus om den historischen middenstand.
Deze opvatting is misschien wel te uitsluitend: Ook de
middenstand is voor veranderingen vatbaar. Hij verliest
langs éénen kant, wint langs een anderen, volgens de
maatschappelijke toestanden.
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De autonomie, de zelfstandigheid zou zijn kenmerk
zijn. Maar hoe dikwijls vindt men die zelfstandigheid in
den kleinen handel en nijverheid?
Men moet wel tevreden zijn met eene « zekere » zelfstandigheid, eene « zekere » onafhankelijkheid, samen met
middelmatige inkomsten.
't Is volstrekt noodig dat de middenstand niet bloot
sta aan onophoudende wisselvalligheden, om een-gestld
anders goed willen. Dit geeft hem juist zijne waarde, zijne
hoedanigheden.
Nevens den kleinen handel, de kleine nijverheid zijn er
«beambten » die zeker afhankelijk zijn, maar misschien
toch wel verdienen tot den middenstand gerekend te wormden, die zoo zelfstandig zijn als de kleine handel, juist_
omdat volledige zelfstandigheid bijna nooit bestaan zal.
't Is toch wel bittere spot, een kleinen ondernemer onaf han.
kelijk te noemen, als soms één klant hem den ondergang,
berokkenen kan... Daarbij komt de concurrentie tusschen
private ondernemingen de vrijheid der beambten bevoordeeligen. Nochtans zal de handeldrijvende en industrieele

-

-

middenstand het belangwekkendste deel van 't vraagstuk

zijn, en blijven.
Waarom men zoo ijvert om het behouden van den
middenstand ?
Het standpunt, dunkt me, is meer van maatschappelijken dan van economischen aard, 't Is niet zóó zeer een
economische vorm van onderneming dan wel een sociale
stand die dient behouden.
De middenstand, beweert men, is noodig voor 't maat .
schappelijk evenwicht. Eene maatschappij met twee standen, een noodzakelijk gevolg van de zuivere liberale,
iets wenschelijks voor de socialistische economie, is
gevaarlijk voor de goede instandhouding der maatschap.
pelijke banden.
Tusschen de bezittende en arbeidende klas, moet een
middenstand zijn, een overgang, meestal juist gekenmerkt
door de vereeniging, in dezelfde handen van arbeid en
kapitaal.
Zijne onafhankelijkheid is van maatschappelijke beteekenis : hij moet den ondernemingsgeest ontwikkelen, op-
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dat hij zeker zij al de gevolgen van zijnen arbeid in te
oogsten.
De klein burgerij is meester thuis, en dit meesterschap
brengt eene bijzondere mentaliteit meê: ordegeest, gedachten van spaarzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel, zucht
naar onafhankelijkheid. Ze bezit gewoonlijk haren eigendom, en poogt hem te vermeerderen : die krachtinspanning
is een krachtig voorbeeld aan de arbeidende klas, die dikwijls ook een sport tracht hooger te klimmen op de maatschappelijke ladder. Dit heeft zijn belang.
Zoo daar ook ondergeschikten in dienst zijn, bestaat
daar een gedurige aanraking tusschen overheid en onder
daan; het werk is verdeeld, de leerjongen wordt gevormd,
noodwendigheid gekend, misverstand opgelost. Zoo moet
de middenstand een faktor zijn voor vooruitgang, ten
minste op maatschappelijk gebied.
Dan is nog niets gezegd van het behouden en verster
ken van het familieleven hier kunnen de kinderen nog
met hunne ouders werken, in de beste omstandigheden.
Die kant is van groote zedelijke, maatschappelijke waarde.
Dit alles vraagt dat de middenstand noch verplet, noch
opgeslorpt worde. Het is hoogst noodig dat de belanghebbenden, dat de maatschappelijke overheid naar middelen
uitzien, dat die stand niet bezwijke onder de macht der
concurrenten, of niet de prooi worde zijner eigene desorga
nisatie.
-

-

*
**
We staan voor een economisch feit de kleine handel
en nijverheid doorworstelen een crisis waarvan het einde
niet juist te voorzien is. De groothandel en -nijverheid
winnen dagelijks veld en verdringen hunne kleine mededingers. De voortbrengst in 't groot heeft natuurlijk veel
vooruit : goedkoope beweegkracht, machiengebruik, werk
krediet, voordeelige aankoop der grondstoffen,-verdling,
enz. De algemeene kosten gaan verloren op 't groot getal
der voortgebrachte zaken. Voor den groothandel : dezelfde
besparing in de algemeene kosten, snelle inlichtingsdienst,
groote publiciteit, voordeelige aankoop in 't groot, verblin
dende uitstallingen, enz.
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Langs den anderen kant blijft de klein burgerij dikwijls zitten met verouderd machienwerk, zij heeft weinig
krediet en moet er veel geven in slechte voorwaarden, dik
geen handels- noch technische kennis. In een-wijls
woord : menigmaal volharding in den ouden slenter. Zij
kan niets « goedkoop » voortbrengen, en de « goedkoop »
heeft nochtans den voorrang in de openbare meening. Hetgeen zij nog zou kunnen vóór hebben : de hoedanigheid,
de specialiteit, het oorspronkelijke, blijft al te dikwijls ten
achter bij gebrek aan vakkennis.
't Zou evenwel een groote dwaling zijn te denken dat
de kleine burgerij enkel tegen grootmagazijnen — bazars
en grootvoortbrengstvormen — cooperatieven — te strijden
had. Het grootste gevaar ligt wel in een ziekte aan haar
eigen organisme : het volkomen gebrek aan organisatie.
Het is moeilijk dit aan de belanghebbenden te doen
verstaan : ze roepen liever op hunne concurrenten, en
ontsnappen alzoo aan een gewetensonderzoek.
Die dubbele kwaal vraagt een dubbel heelmiddel :
10 De negatieve kant: het strijden tegen overmachtige
concurrenten.
a° De positieve kant: het inrichten, het organiseeren
van den handeldrijvenden en Industrieelen middenstand :
het in leven roepen van zekere vereenigingen, het ver
individueel concurrentievermogen, beroeps -merdnva
kredietinrichting, enz.
-onderwijs,

Welk is dan de negatieve kant der zaak, en welke
werking heeft ze in 't leven geroepen ?
Dat de groote magazijnen met al hunne specialiteiten
en de cooperatieven met hunne machtige voortbrengst, den
kleinen handel zoowel als de kleine nijverheid duchtige
concurrentie aandoen, waarin de macht van 't groot een
uiterst gunstige positie houdt, zulks valt niet te betwijfelen.
Als nu de klein handelaars en nijveraars op wettelijk
optreden zóó roepen, dan is het dikwijls niet zóó zeer,
omdat hun oneerlijke concurrentie aangedaan wordt; maar
omdat grootnijverheid en groothandel te groote mede-
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dingers zijn, zouden ze het princiep zélf der Vrije concur
rentie doen aanpakken.
Daarin gaan ze wellicht te ver en stellen zich enkel op
een persoonlijk standpunt: de sterkeren mogen geen gebruik maken van een wettig recht, dat nadeelig werkt voor
anderen en de wet zou de kansen moeten gelijk maken.
Maar is 't mogelijk dat de wetgevende macht tusschen
kome in de concurrentie, die één handelsvorm doet aan
één anderen
De klein burgerij doet de samenwerkende maatschappijen een hevig proces aan en laat niet na voor de rechtbank
der openbare meening allerlei argumenten aan te brengen.
Het eerste doel der cooperatieven, zegt zij, is het welzijn
der leden. Hoe dikwijls en hoe rap is dit doel uit 't oog
verloren? Het wordt weldra een zuiver economisch werk,
dikwijls een jacht op hooge dividenden.
Wat gezegd van de handelsbekwaamheid der bestuurders?
Daarbij blijft de cooperatief een uiterst passieve handel : men vergenoegt zich met de bestellingen der klanten.
Nooit een stap vooruitgang. Maatschappelijk nut hebben
zij niet. Moesten zij den kleinen handel geheel ten onder
brengen, wat zou er gebeuren? Minder werk voor de
arbeidende klas : de klein handel geeft aan alle stielen
meer werk dan zij. Veel schade voor de bezittende klas
de eigenaars kregen de ledig geworden lokalen nooit ver
huurd. Een echte warreboel in de budgetten van Staat
en Gemeente, door de vermindering van ontvangsten der
belasting en opcentiemen.
Dat men er ten minste een goede koop doen kon?
Maar men kent de hoedanigheid der waren; daarbij is
men zonder waarborg.
De samenwerkende maatschappijen van ambtenaars
zijn bezonder hatelijk : zoo zij aan de lastenbetaalders
niet terug geven wat deze aan hen betalen, worden ze een
soort van tafelschuimers. Ook wordt de cooperatief dikwijls
een politieke winkel.
Tegen al die misbruiken moet ingegaan worden.
De cooperatieven van ambtenaars moeten volstrekt
verboden worden. En zoo men de cooperatief in 't alge-

?...

-
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meen niet verbieden wil, dan ten minste, zou men ze enkel
mogen dulden, mits eene administratie-toelating, die enkel
zou verleend worden volgens de plaatselijke noodwendigheden. De lasten dienen verzwaard, en in alle geval zouden
ze enkel mogen verkoopen aan hunne leden.
Voor de groote magazijnen is de critiek niet minder
heftig : Elke stap die het groot magazijn vooruit doet, is
een stap achteruit voor den stielman : noodzakelijk leidt
het tot uitbuiting der klein nijverheid en tot verval van 't
handwerk. Wat dan nog bezonder hatelijk wordt, is dat de
groote magazijnen de vreemde nijverheid gaan vooruit
heeft zijn zijdefabriek te Zurich.-helpn:dLouvr,b.
Bestond er dan nog een cc goeden koop », het kwaad
ware zoo erg niet. Maar 't is alles oogverblinding : slechte
hoedanigheid der grondstoffen, weinig verzorgd werk,
voddewerk.
En wie zal durven waarborgen dat die immer groei
concentratie niet eindigen zal met een monopolie ? -end
Van daar immer meer eischen naar wettelijke maat
Misschien wil men die concurrenten wegcijferen-regln.
zonder het te zeggen, met ze enkel in onmogelijke levens
te 'laten, b.v. de bouwplannen moeten-vorwadent
goedgekeurd worden; onder voorwendsel van brandgevaar,
door het opeenstapelen der goederen : verbod van geheel
den bouw te gebruiken, bevel van veel trappen aan te
leggen, dus plaatsverlies, enz.
Anderen nemen hunnen toevlucht tot de belasting
b.v. elk der specialiteiten belasten. Men geeft een model
van normaalmagazijn volgens huurprijs, getal bedienden,
afleveringsdienst enz, om dan de grootere magazijnen abnormale magazijnen -- stilaan te verpletteren onder progressieve en proportionneele lasten.
Zoo is men er in gelukt, in 1905, de Louvre met omtrent
een millioen te belasten en nu roept men reeds dat het
te weinig is.
Dit alles schijnt overdreven. De kleine handel en
nijverheid vertrekt van zijn eigen individueel standpunt;
de concurrentie, hoe erg ze ook zijn mag, brengt toch zoo
gauw niet tot dit besluit : een der concurrenten moet ver
-dwijne.
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Waar is 't dat er cooperatieven en groote magazijnen
bijkomen, maar ook de kleine winkels en baaskens die voor
hun eigen beginnen, dikwijls zonder de eerste grondbeginselen van hun vak te kennen, zonder kapitaal of krediet,
schieten gelijk paddestoelen uit den grond. Hoe dikwijls
gebeurt het, dat iemand die niet meer weet van wat hout
pijlen maken, dan een winkel opent?
De wettelijke maatregelen hebben de bestaande inrichtingen niet verpletterd; zijn ze misschien niet verder ontwikkeld, dan is het omdat de uitbreiding ook hare palen
heeft; langs een anderen kant hebben zij hunne bewer
kingen op alle mogelijke wijzen getracht te vermenig
vuldigen.
En 't schoonste van al: wie heeft de nieuwe lasten
waarschijnlijk betaald? Een opslag der waren is niet
onmogelijk, maar toch onwaarschijnlijk; de bedienden
hielden hun daggeld ; maar de leveraars zelf zullen een
sacrificie gedaan hebben om de merkeljke bestellingen van
een goeden klant te behouden. En alzoo heeft waarschijnlijk
de kleine nijverheid zelf de belastingen betaald die ze vroeg
voor hare mededingers.
Voor de klein burgerij is die strijd door wetsbepalingen
tegen de mededingers heel aanlokkend, heel gemakkelijk
voor hen die de positie willen verbeteren zonder veel
moeite. Maar de ondervinding opgedaan in Frankrijk en
Duitschland bewijst dat die strijd weinig uithaalt.
-

-

*
* *

Ook begint men er meer en meer van af te zien, om
een andere baan in te slaan : wil de klein -burgerij zich
redden, dan moet zij zelf meegaan. De techniek, de markt,
de koopzucht verandert, de klein -burgerij moet ook ver
anderen en de nieuwe wapens opnemen voor den nieuwen
strijd. De maatschappelijke wetgeving zal helpen.
Alzoo geraakte men dan tot een positieven strijd, een
eigen verbetering, zonder nog veel te letten op de tegenstrevers. De kleine burgerij vraagt meer en meer het afschaffen van de enkele voorrechten der concurrenten, en
een juridiek stelsel dat hun allerhande bewegingen toelaat.
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Geene partijdigheid echter van staatswege. Zulk stelsel
zou zeker schaden aan de strijdvermogens der belanghebbenden, en zou leiden tot vermindering hunner individueele bekwaamheid, tot verval der stielen in opzicht
van hoeveelheid en vooral van hoedanigheid.
Daargelaten dat klaswetten op - 't goeddunken van
politieke partijen rusten, is het ook waar dat ze gemakkelijk
te verijdelen zijn en dat ze alzoo den stielman zelf in een
slechteren toestand zouden zetten, met zijne oogen voor 't
gevaar te sluiten.
Eene wetgeving, enkel ingegeven door maatschap
noodwendigheden, en niet door klasgrillen, kan-pelijk
veel baten. Daarbij komt dan het bijzonder initiatief
wetten uitvaardigen, geldelijk ondersteunen zal niets uit
zoolang de stand voor denwelke ze gemaakt zijn,-halen
niet wakker is, gereed om er het grootst mogelijk nut uit
te halen.
Alzoo hebben wij vluchtig te overloopen wat vooral
de Klein Burgerij zelf te doen heeft, wat vooral de Staat
vermag. Soms zullen de factors alleen, soms samen werken
naar gelang het voorwerp.

Op de eerste plaats komt hier, het inrichten van
een degelijk vakonderwijs. Zonder het versterken van de
individueele bekwaamheid, om alzoo het concurrentievermogen der stielmannen te vergrooten, zal de strijd
ten voordeele van den middenstand weinig uithalen. Er
wordt wel eens gewenscht in de lagere school ook handwerk in te brengen : altijd lezen en schrijven schijnt
het handwerk min of meer in achting te doen dalen.
Wat er ook van weze, zeker ware het hoogst wenschelijk
dat de jongens die voor den lastigen keus van een beroep
staan, geholpen worden door de ouders en de onderwijzers ; dat deze op de hoogte zijn van de ware bekwaamheid
van den jongen en van de vereischten der stielen : of er
b. v. sterke gezondheid of enkele spierkracht, of veel
geestesinspanning van noode is. Nu echter : van beroeps
weet men bijna niets, op de gevaren let men niet ;-inzchte
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op den natuurlijken aanleg of de overgeërfde neigingen is
men nooit bedacht geweest. Wie nochtans zal er de waar de
van miskennen ?
Eens de keus gedaan, moet er gezorgd worden hem in
de beste voorwaarden te verwezenlijken: een echt contract
aangaan met een goed befaamden patroon, een eindexamen vragen, enz.
Een goede vorming van den leerjongen eischt theoretische en practische kennis; dus het echt stielwerk - om
de technische kennis te ontwikkelen en de handelszij de
van den stiel te doen verstaan - moet gepaard gaan met
theoretisch onderwijs, om het waarom van mogelijken
vooruitgang en de oorzaken van verval uiteen te doen. Dit
onderwijs rolt over de grondstoffen, hun samenstel en
hoedanigheden; hoe ze moeten gebruikt volgens de regels
van kunst, van sterkte, van gezondheid.
De winkel voldoet alzoo niet, omdat hij gespecialiseerd
is; de vakschool alleen is ontoereikend, omdat ze den jongen niet in het werkelijke concurrentieleven plaatst.
Moet de vakschool verplichtend zijn, of algemeener,
moet er een bepaalden tijd besteed worden aan het « te
leer gaan » ? In Oostenrijk is het leerlingschap verplichtend, zoodanig dat men niet aanstonds voor eigen rekening
mag beginnen zonder zekere bekwaamheid, die bewezen
werd, eerst door een certificaat dat men het leerlingschap
geeindigd heeft; sinds 1907 echter luidt het princiep der
nieuwe wet: verplichtend examen, practisch en theoretisch,
ingericht door de vereenigingen.
In Duitschland ging men zoover niet. Maar zoo men
geen capaciteitsexamen van gezel afgelegd heeft - of vijf
jaren van stiel is - mag hij die voor eigen rekening wil
werken geen leerjongens aannemen. De leertijd is vastgesteld, het gelal leerjongens is bepaald. De vakvereenigin
mogen verplichtende vakscholen stichten voor de leer-gen
jongens der leden.
In Duitschiand, Oostenrijk, Zwitserland, gaat de wetgeving al verder en verder om het leerjongenscontract beter
te bepalen, b.v. de wederzijdsche verplichtingen : geschreven contract, om het gewicht er van te doen uitschijnen,
-
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en om het toezicht te vergemakkelijken, er bestaat een
examen om den vooruitgang aan te moedigen...
In België gaat men eerder den weg op der aanmoediging en overtuiging, het cc Office des classes moyennes»
werkt vooral op 't verbeteren van 't leerschap. Het nieuwe
schoolontwerp zal de zaak van 't vakonderwijs een grooten
stap doen vooruitgaan.
Later voor de stielmannen zelf, om ze op de hoogte
van hun vak te houden, is een vervolledigend onderwijs
uiterst nuttig. Dikwijls heeft de ambachtsman den tijd
niet meer, om den vooruitgang van zijn beroep te volgen
in zake van machienen, werktuigen, grondstoffen, andere
methoden, enz. Uit tijdgebrek, gemis aan onaf hankelijkheid, kan hij dit algemeen overzicht van zijn vak niet
meer bijhouden om de economische stroomingen te schat
om mee te gaan met de omstandigheden.
-ten,

Een tweede redmiddel voor de kleine burgerij is de

veree^iiginng.
A priori moet ze nuttig zijn, en vele voordeelen geven

die nu de groothandel en -nijverheid vooruit hebben.
Zee is nochtans naar waarde te schatten. 't Is niet een
schoone omlijsting die de schilderij schoon maakt. Dage
vallen er vereenigingen, vele geven niet de voordeelen-lijks
die men verwachtte. 't Is qua^stie ze degelijk te besturen en
behendig gelijk een handelszaak. Alzoo kan ze algemeene
voordeelen meebrengen en gunstig werken op de individueele waarde der leden. Het geldt hier vereenigingen
van aankoop, van krediet, van gemeenschappelijke werk
uitstalling, inlichtingsbureelen enz.
-tuigen
't Is zonderling te zien hoe juist de middenstand 't
langst de kracht der vereeniging niet besefte, of ten minste
de beletselen die het vereenigingsleven vermoeielijken, niet
uit den weg ruimde. En nochtans ziet die bijzondere geestes
groeiende macht van groothande-toesandmg,
en - nijverheid zoowel als de cooperatief der werklieden.
De belanghebbenden beelden zich te gemakkelijk in,
dat zij de beste waren verhandelen; de vereeniging zou
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enkel hunnen persoonlijken toestand mogen verbeteren,
niet dien der concurrenten, al zijn het ook kleine burgers;
soms moeten ze onrechtstreeks den omvang hunner zaken
doen kennen; de comptante betaling in de vereeniging is
voor hen dikwijls moeilijk, ja onmogelijk.
Wantrouwen, zeifzuchtige inzichten, ingekankerde
gewoonten of slenter, misschien wel slinksche handelingen,
hebben dikwijls de beste pogingen verijdeld.
De vereeniging nochtans, onder den vorm van handelsmaatschappij of vakvereeniging, ((is een aangeduid en
voor de hand liggend middel voor de neringdoeners om
hunne belangen onderling te bespreken en te verdedigen,
om vakleergangen in te richten, om werkbeurzen te stichten
en inlichtingsbureelen, die de noodige inlichtingen verschaffen over de markten en beurzen, de klanten en het hun
te vergunnen krediet, den wereidhandel, de gerechtelijke
geschillen, het aan te werven personeel; door middel van
de vakvereeniging kan men eveneens 't klein krediet, den
gezamenlijken aankoop van grondstoffen, werktuigen en
machienen, alsook het oprichten van gemeene stapeihuizen,
uitstallings- en zelfs verkoopplaatsen verwezenlijken ».
(Aug. Van Spilbeek. nr 85 der K. Vl. H. U.).
Door de vereeniging zullen ze ook beter opkunnen
tegen hunne machtige concurrenten. Kunnen ze aankoopen
tegen denzelfden prijs als deze, dan wordt elk warenhuis in
't klein als een succursaal, en hun afzet zal veel grooter zijn
dan die van een gecentraliseerde instelling. De kleine handelaar en nijveraar heeft ten zijnen voordeele menigen
invloed van gebuurte- of verwantschap, terwijl een groot
magazijn toch een onbekende blijft.
*

*

Een derde gebrek van den middenstand dat hoeft verbeterd, is het gemis aan krediet. Daarin heeft voorzeker de
groothandel en -nijverheid veel vooruit, te meer daar de
middenstand weinig krediet krijgt maar veel krediet geven
moet.
De groote banken onderhandelen zelden met kleine
handelshuizen hunne zaken zijn betrekkelijk beperkt, de
36
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winsten eerder klein, hoogen intrest kunnen zij niet betalen en waarborgen ontbreken dikwijls.
't Feit b. v. dat de groote banken soms enkel commercieele stukken aanvaarden, belet de kleine burgerij daar te
komen : hunne vorderingen zijn meestal van burgerlijken
aard, en het tijdstip van betalen is niet vastgesteld.
't Ergste is dat de klein burgerij met klanten te doen
heeft die al te dikwijls de comptante betaling niet kennen.
Zake van nalatigheid, lichtzinnigheid, weeldezucht. En dat
naastenliefde, ja soms rechtvaardigheid dan schipbreuk lij
daar heeft men niet eens aan gedacht. « Men zou zich-den,
schamen », zegt M. Cooreman, (rapport a la Commission
de Gand), « van iemand geld aan te nemen om te leven opdiens kosten, maar wanneer dit geld bestaat in brood,
vleesch, meubelen, kleederen, dan bloost men niet, men
aanvaardt dit, of liever men neemt en men houdt het zonder
schaamte ».
Dat de kleine burgerij over dien toestand klaagt, zal
dan ook niemand verwonderen.
De kredietvraag is natuurlijk dubbel : Hoe meer krediet te krijgen ? Hoe minder krediet moeten geven?
Hoe meer krediet te krijgen? Zeker heeft de landbouw
ook lang gebrek geleden aan krediet. De «Raiffeisen
kassen )) hebben hem wonder wel geholpen. Mogelijk is die
vorm voor den handeldrijvenden middenstand in zijn geheel
niet mogelijk : gebrek aan kapitaal, gebrek aan onderling
toezicht en onderling betrouwen. Maar dit bewijst niet dat
samenwerkende vennootschappen onmogelijk zijn, en bij
gebrek aan kapitaal zou men geen leering mogen aangaan,.
b. v. bij de algemeene spaarkas, gewaarborgd door een
vastgestelde verantwoordelijkheid der leden
Zou men ook niet een kredietbasis kunnen vinden op
het handelshuis zelf : uitbating van een brevet, recht opeen handelsmerk, op de grondstoffen en koopwaren? De
verkooper van een machien heeft een wettelijk voorrecht
voor twee jaar; zou die tijd niet kunnen verlengd worden ?
((Den 3on Juli zgog werd een wetsvoorstel ingediend
om een nieuwe krediet-organisatie :
De inrichting zou drie soorten van kredietkassen bevatten. Vooreerst jlaatselijke vakkassen die leden van een
?

1
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zelfde beroep of van gelijksoortige beroepen groepeeren,
op voorwaarde dat de leden in eene zekere mate onderling
voor elkander instaan.
Dien rol van plaatselijke vakkassen zouden desnoods
de reeds bestaande volksbanken en kredietvereenigingen
kunnen vervullen.
Om de plaatselijke kassen gansch met elkander te
verbinden zou men voor iedere provincie of ieder arrondissement eene bijzondere kredietkas stichten. Zij zou bestemd
zijn om propaganda te maken en de plaatselijke kassen in
't oog te houden.
Eindelijk zou men te Brussel eene centrale-kas stichten,
met de Nationale Bank of wel met de spaarkas verbonden.
Het bureel dier centrale kas zou het algemeen bestuur van
al de kassen des lands in handen hebben, den geldvoorraad
waarop de gansche instelling draait, zorgvuldig bewaren
en beheeren en het noodige geld verschieten aan de ondergeschikte kassen.
De wet zal alle winstbejag uitsluiten, den woeker
onmogelijk maken en jaarlijks door de kamers nauwkeurig
de rekeningen der centrale kas doen onderzoeken.)) (i)
Dan, zou het verruimen der woningenwet, zoodanig
dat ze de middenstand ook van nutte is, alsmede verschillende soorten van verzekeringen b.v. tegen ziekte, ongeval,
onbekwaamheid, ouderdom en dood, de noodwendigheid
van krediet niet kunnen verminderen?
De kwestie wordt nog veel erger als men vraagt ((hoe
minder krediet te geven?)) De belanghebbenden kunnen zelf
niet handelend optreden uit schrik de klanten te verliezen,
de concurrentie is daar als het zweerd van Damocles. Men
ziet ze zelf schermen met de gemakkelijkheid waarmêe ze
krediet geven, soms opdringen. 't Is de gewoonte zelf die
moet veranderen. Zeker diende er gewerkt te worden op
de slechte betalers zelf, met hen al de noodlottige gevolgen hunner handelwijze te doen inzien. Maar dan?
Kon men geld krijgen op eenvoudige wissels, 't ware zoo
erg niet. Maar de schuld moet bekend, aangenomen zijn.
Welke handelaar zal Zijne klanten zoo iets durven voor(i) Zie De Gids, 24 Juli 1910, blz 285.
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leggen? 't Geldt dus de verplichtende voorlegging zoowel
als de verplichte onderteekening in te voeren. De weigering
zou publiek gemaakt worden om eene sanctie te hebben.
Een vereeniging van comptante betalers heeft ook haar
nut, ongetwijfeld. Vele lieden zullen niet durven geen deel
uitmaken van zulke verbonden. Langs den anderen kant
zouden de verkoopers een afslag toestaan aan de comptante betalers een verbeterd stelsel van afslagzegels. 't Is
dus zake dat de verbruikers betere gewoonten aannemen,
en dat ook de voortbrengers dezelfde maatregelen nemen
om de onderlinge rnededinging te verhinderen.
*
**
Dat in de voorgaande punten de Staat reeds zijne
hulp verleenen moet, om ze tot een goed einde te brengen,
is zonneklaar. Er zijn nochtans punten voor dewelke hij
zelf het initiatief nemen moet, die geheel en al in zijn
gebied en bereik liggen.
Eerst er vooraf dient er voor een evenredige verdeeling
der patent-lasten gezorgd. De organieke wet van 1819 is
verouderd en beantwoordt niet meer aan den economischen
toestand van heden. Het maximum is zeker te laag; is het
minimum niet te hoog? Dienden de verschillende categorieën niet herzien, om eene eenvoudiger basis aan te nemen,
b.v. de winst, of verschillende basissen die samen zoo
nauw mogelijk bij het echt winstgetal toekomen? Dan,
waarom moet een handelsman het eerste jaar betalen, naar
gelang de winst die hij, zoo men denkt, doen zal, wanneer
eene naamlooze maatschappij, na het jaar, eerst zal betalen,
volgens gedane winst?
Feitelijk echter is de wet min of meer veranderd ......
naar het goeddunken der administratie, door een kleine ver
andering in de begrooting van 's landsmiddelen - hetgeen
nog al een vinnige interpellatie in de Kamer veroorzaakte.
(Kamerzitting 21 December 1910).
-

*
**
Zoo men het princiep der vrije concurrentie niet aandurft, zou men zooveel te strenger de oneerlijke concur-
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rentie moeten beteugelen. De handelaars die de belangen,
het crediet, de eer hunner mededingers durven aanranden,
of degenen die door hunne handelwijze de verbruikers in
dwaling brengen, zouden onverbiddelijk moeten gestraft
worden; het bedrog moge bestaan in den aard der waren
zelf, (margarine in plaats van boter) of in 't gebruik van
maten en gewichten.
Zeker meldt het Burgerlijk Wetboek bepalingen om
den kooper te beschermen tegen de slechte trouw (art. 1641
en 1382) maar of die wel voldoende zijn, is een andere vraag.
Moet het Burgerlijk Wetboek vervolledigd worden, ofwel het Strafwetboek? De Franschen zeggen: ofwel brengt
de oneerlijke concurrentie schade aan een mededinger, en
dan hebben we art. 1382; ofwel aan den verbruiker, en dan
hebben we 't Strafwetboek. Maar de schade aan den mededinger is moeilijk te bepalen, en vandaar de moeilijkheid
van vervolging.
De Duitschers hebben een uitgebreide en strenge wet
op de oneerlijke concurrentie. Eerst namen ze de meest
voorkomende gevallen, later voegden ze er het algemeen
art. 1382 bij.
B.v. De misbruiken van de reclame: bedrog op de
natuur der waar; op de manier van voortbrengen; op den
prijs der waren; op de bekomen onderscheidingen met het

artikel, enz.
Daartegen geeft de wet drie hulpmiddelen
1° Een vordering tot intrekken dier valsche inlichtingen;
2 0 Een vordering tot schadeherstelling voor elkeen die
er door geleden heeft;
30 Een straf voor schending der wet.
Dan komt : het bedrog op de hoeveelheid, voor zaken
die men gewoonlijk in gepaste maat koopt
De schadelijke aantijgingen jegens een concurrent;
Het misbruik van eenen naam of firma;
De schending van beroepsgeheimen.
Eene straf is bepaald voor de misbruiken der reclamen,
het bedrog op de hoeveelheid, de onrechtvaardige aantijgingen jegens concurrenten, en 't openbaar maken der geheimen.
Hetgeen eigenlijk geen oneerlijke concurrentie is, maar
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de klein burgerij toch ook schade doet, is het rondleuren.
Daargelaten dat rondleurders ten profijte der groote nijver
heid werken, benadeelen zij den middenstand door de
onzekerheid die ze in 't bedrijf veroorzaken, vooral zoo
ze op geregelde tijdstippen in een gemeente wederkeeren.
Zoo doen zij alle berekeningen en redelijke verwachtingen
in 't water vallen. Dan heeft de kleine handel en nijverheid
nog zijn huurgeld, zijn patent, zijn belastingen te betalen.
De wet van 18 Juni 1842 eischt van de rondleurders
een reispas en een getuigschrift van goede zeden.
Zoo zulks toegepast werd ware 't al iets, maar 't schijnt
onvoldoende. In menige stad reeds is het rondleuren soms
aan een voorafgaande toelating onderworpen, (Brussel)
dikwijls door strenge politiemaatregelen ingekort : b.v. het
Gemeentebestuur verbiedt zekere waren te verkoopen, in
strijd met de orde, de veiligheid, de openbare gezondheid ;
men eischt zekeren ouderdom; men mag slechts op bepaalde
uren verkoopen, eindelijk moet er een redelijk hoog patent
betaald.
Omtrent hetzelfde zou nog kunnen gezegd worden
over marskramers.
Zoo men dien leurhandel niet kan verbieden, dan ware
het ten minste wenschelijk dat hij tegengewerkt werd in
dien zin dat het uitoefenen daarvan bezwaard werd om alzoo
het evenwicht in de concurrentie te herstellen.
Meer en meer roept de klein burgerij de wettelijke
tusschenkomst in, om de likwidaties en de openbare verkoop
van nieuwe waren bij opbod beter te regelen.
De wet van 20 Mei 18 ,+6 verbiedt het stuk-verkoop met
een roeper, 't zij bij op- en afbieden, 't zij tegen een vastgestelden uitgeroepen prijs, met of zonder behulp van ministerieele bedienden.
Dit stuk-verkoop is bepaald 't zij door de hoeveelheid
van door de wet bepaalde waren, 't zij door den minimumprijs van ioo fr. voor de andere artikelen. Daarbij is de toelating van 't schepencollege noodig, die ze enkel mag geven
aan een vasten koopman, die patent heeft, en ten minste
een jaar in de gemeente gehuisvest is.
Die wet is gemakkelijk te ontduiken : wat zijn «nieuwe»
waren ?

DE KLEIN BURGERIJ 591

De Hoogere Handeisraad wilde (1898) die verkoopen
toch toelaten als zij met behulp van een officieelen beambte
geschieden en de zaken altijd verkocht werden aan den
meest biedende. Het Congres der Klein Burgerij, te Antwerpen (1899) vroeg vooral de vermeerdering der hoeveelheid.
Die verkoop verandert stilaan in geveinsde schuldver
effeningen en gebeurt zonder opbod. Maatregelen dienden
genomen dat na zulk geval, dezelfde persoon den handel
niet zou mogen hernemen tenzij na een zeker getal jaren,
of na geheele vereffening zijner schulden.
De hoogere raad der ((Métiers et négoces» heeft een
wetsontwerp gestemd, waarvan de tekst in Maart 1.1. verschenen is. Het is een merkelijke verbetering der wet: ongeoor
loofde concurrentie, commercieele naam, handel drijven bij
tusschenpoozen, leurderij, zijn de bijzonderste bepalingen.
Nog zou de klein -burgerij de aandacht kunnen roepen
van het Staatsbestuur op de wijze van aanbesteding der
openbare werken. Door den grooten omvang, de belangrijkheid der uit te voeren werken, blijft de kleine nijveraar
feitelijk uitgesloten. Ware het niet mogelijk die openbare
werken te deelen b. v. volgens de verschillende stielen, die
er moeten in meêwerken, of zoodanig dat hunne uitvoering
ook binnen 't bereik blijve der stielmannen?
-

-

Ook de aanbesteding tegen den minsten prijs heeft haar
nadeel; zoodoende dwingt men te zoeken naar alle slinksche

middelen, die dikwijls ten nadeele der hoedanigheid uitkomen.
Het denkbeeld van « juiste prijs)) moest meer in de over
eenkomst onderhouden worden, en een middenprijs, uitgerekend, niet op de twee uitersten, maar rond de officieele
schatting zelf, verdient wel voorkeur.
-

*
* *
Eindelijk wat veel klein handelaars of njveraars tegenhoudt om hun rechten beter te doen gelden, zijn de ingewikkeldheid en de hooge kosten eener rechtsvordering.
Zoo heeft men berekend dat een rechtsvordering rond
de 70 fr, zal kosten zonder het honorarium van den advokaat, en wanneer men dan eindelijk zijn proces zal gewonnen
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hebben, komt een gansche drom schuldeischers. Langs
een anderen kant zijn de geëischte schulden niet groot,
meestal van 5o tot ioo fr.
Van daar natuurlijk verschillende wenschen : de moge
iemand te dagen bij aangeteekenden brief, zoo-lijkhedvan
de zaak onder de Soo fr. blijft; vermindering van registratiekosten, enz. M. Tibbaut legde een wetsvoorstel neer tot
uitbreiding der bevoegdheid des vrederechters : Op het
internationaal Congres van Namen (igoi) werd het denk
fel ondersteund : bij den vrederechter ging het er-beld
meer vaderlijk, gemakkelijker en min kostelijk toe, zegde
M. Henderickx. De nationale Commissie der Klein Burgerij,
na hevige discussie, stemde ook voor ' den volger den tekst.
((De bevoegdheid in handelszaken, onder de waarde van
600 fr. zal bepaald worden door den vorderaar, tusschen de
-

handelsjuridictie of de cantonale rechtsmacht. Dientengevolge, zou de bevoegdheid van den vrederechter moeten
uitgebreid worden tot handels- en burgerszaken. Hij zou
onherroepelijk oordeelen tot ioo fr. en in eersten aanleg
tot boo fr. »
Zulke verandering zou het dubbel doel wel verwezenlijken: vereenvoudiging en minder kosten.

Welke zal de toekomst zijn" van den handeldrijvenden
en industrieelen middenstand ?
Sommige stielen zijn men mag het gerust zeggen vèroordeeld : diegenen wier voortbrengselen geen bijzonder
merk dragen en door de grootnijverheid ook op de markt
gebracht worden. De - kansen in de concurrentie zijn al te

ongelijk.
Andere zijn ernstig bedreigd. Misschien kunnen ze
het uithouden met eenige Staatsbescherming, op vooraarde hunne professionneele vakkennis te verbeteren en
uit te breiden, en zich onderling te versterken door de
vereeniging.

Andere zullen blijven bestaan, diegene waar de kunst
goede smaak van den vakman een overwegende-zined
rol speelt; waar een persoonlijke behoefte van den klant
dient voldaan te worden.
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Maar wil de Klein Burgerij hare plaats behouden, dan
is het volstrekt noodzakelijk dat zij van gewoonte verandere
den slenter afschudde, de overdreven zeifzucht af breke.
De middenstand had lang het leven rustig en gemakkelijk.
De economische verandering heeft er een einde aan gesteld.
Nu lijdt hij aan overdrjving en illusie: in de mededinging
alleen ziet hij een gevaar, en hij verwacht zijne redding
alleen van wettelijke maatregelen. Maar daar alléén is geen
heil te vinden.
Die negatieve politiek zal weinig uithalen.
De ware hulpmiddelen liggen in de vakbekwaming,
kredietsorganisatie, coöperatie.
't Is waarlijk te betreuren hoe slecht de klein burgerij
zelf haren toestand beseft, hoe traag hare verdediging en
organisatie vooruitgaat.
Het mangelt haar aan zélfoptreden, aan zélfstrjden
aan zélfzoeken naar nieuwe handelsmethodes, aan zélfonderrichten op professionneel en economisch gebied.
Ook diende er op de openbare meening gewerkt. De
verdedigers der klein burgerij moesten eerst en vooraf bewij
zen dat die middenstand niet leeft op kosten van anderen;
dat koopwaren onder het bereik der verbruikers brengen,
dezer wenschen volbrengen en voorkomen, waarborgen ge
ven, enz. ook zijn

nut heeft, dat zulks hunne waarde vergroot.

Daarbij moesten ze overal de noodzakelijkheid van zijn
behoud aanwijzen. Het maatschappelijk lichaam heeft de
klein burgerij noodig. Men ziet niet genoeg dien maatschappelijken kant. Wat men ook denke over haar econo
misch nut, toch zou men haar behoud moeten wenschen
omdat ze een klas is van orde, van zedelijkheid, van onaf
hankelijkheid. Ze vormt een sterke dam tegen het aanwas-

send socialism.
« Het graf des middenstands », zegde Dr Hitze, ((zal
ook het graf zijn van alle persoonlijke en professionneele
vrijheid. Zoo we onze vakmannen niet meer hebben, maar
wanneer alle menschen zullen voortgedreven worden door
't gekiep der fabrieksklok, dan zullen we ook den rouw
onzer Duitsche landen mogen dragen. »
J. DE BERRALY,

Lic. in soc. en pout. wetensch,

AVONDGROET

Aan Mejufvr. M. E. Beljbaire.

Hoe vredig 't schouwen -van deze' avond over de aarde,
En 't vonken van de zonnesprankels in de boomen...
Gaat alles thans misschien tot eeuw'ge peis vervromen,
En wordt °de wereld weêr een wijdsche droomengaarde?
Ik voel me zoo gelukkig met dees stillen dag...

Ach, 't arrem hart behoeft niet veel om rijk te zijn:
Een teer gedicht, wat veêlmuziek, een glimmelach
Van argloos kind, na regen weêr wat zonneschijn...
Een meisje schrijdt voorbij, en vouwt zijn handjes samen,
« Geloofd zij Jezus- Christus » groet het, 't hoofdje buigend,
0 groetenis van kinderlijken eenvoud trouw getuigend!
« Kind... blijve uw leven vredig als deze avond... Amen ! »
JORIS

EECKHOUT.

I)W!IIiIJ
Een epische smid, die zich geheel ontwikkelde buiten de
invloeden van zijn tijd; een self-made kunstenaar, die nooit
een meester volgde en zich-zelven wist omhoog te werken tot
een wereldberoemdheid : dat is Lodewijk Van Boeckel, de
grootste ijzervirtuoos in de moderne kunstgeschiedenis.
Hij werd in 1857 te Lier geboren.
Reeds vroeg aan de school onttrokken, — hij kon nog maar
amper lezen en schrijven, — om zijn vader, een weduwnaar die
voor het onderhoud van vier kinderen zorgen moest, behulp
te zijn, werd hij, op tienjarigen leeftijd uitbesteed om een-zam
stiel aan te leeren. Doch, alle begin is moeilijk, en achtereenvolgens versukkelde hij bij verscheidene bazen. Zijn eerste was
een timmerman.
Laatst nog, toen hij met welgevallen terugblikte op de
wederwaardigheden zijner eerste jeugd, liet hij zich uit over
een guitenstreek uit dien tijd. Als loopjongen van den timmer
moest hij de schavelingen bijeenrapen en in zakken naar-man,
de klanten uitdragen. Dagelijks echter ontmoetten hem op den
schoolweg zijn spotzieke vroegere speelmakkers, die hem uit
sarrend naliepen. Daar hij over hen met krakeelen-jouwden
of vechten niet baas kon worden, was hij om die handelwijze
ten bitterste gegriefd; hij zocht dus naar een middel om uit
dien onheilbrengenden dienst te geraken, en telkens als hij de
kwajongens van verre ontwaarde, schoot de sluwe kerel een
zijstraatje in, om den zak schavelingen, die tot zulke onaangename ontmoetingen aanleiding gaven, in de Nethe te storten.
Dat hij, na alzoo eenige dagen zijn meester benadeeld te
hebben, door dezen op heeter daad betrapt en met klikken en
klakken aan de deur werd gezwierd, ligt voor de hand.
Dan verzeilde hij bij een stoofmaker, doch bij dezen ging
het hem al niet beter dan bij den timmerman.
Eindelijk geraakte hij aan een postje van belang en kwam
bij den rijtuigmaker Verwilt te recht. Deze gelastte hem met
het smederswerk, want, tot smeden zag hij den kleinen Van
Boeckel door een onweerstaanbaren drang geprikkeld. Eene
natuurlijke neiging dreef den jongen om met den hamer de hem
omringende dingen na te bootsen, en deze neiging werd bij hem.
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van dag tot dag sterker. Reeds bewust van zijn bijzonderen
aanleg, beproefde hij voor zijnen spiegel eene selbstbildnis te
smeden, ((de man met het aanbeeld », beeldje dat hij altoos
zorgvuldig bewaart als den eersteling zijner kunst. en dat hij
voor geen goud zou willen kwijt raken. «Een familiestuk voor
mijn kleinkinderen », zegt hij met een glimlach, als hij 't den
bezoeker toont. Natuurlijk is dit beeldje nog eenigszins onbeholpen, en het mag slechts als een eigenaardigheid beschouwd
worden; toch steekt er reeds kruim in; 't getuigt van behendig
laat reeds vermoeden tot welke hoogte het kunste--heidn't
naarsvermogen van dit dertienjarig -i entje zal stijgen.
Bij de loting van 't jaar 1876 trok hij er zich top in, en werd
hij in het Antwerpsch krijgs- arsenaal bij de smedencompagnie
ingelijfd. Zijn schrandere behendigheid stak dadelijk de oogen
zijner makkers uit, en de kleine kunstwerken die hij wist uit -te
voeren, vestigden weldra de aandacht van zijn meesters en van
sommige lief hebbers op hem. Ondanks de opeenstapeling van
hinderpalen die zoo vaak eene kunstenaarsloopbaan belemmeren, kwam hij ze toch te boven, en zie hier op welke wijze.
De ledige zondaguren, die de andere soldaten sleten in
kroegen en speelhuizen, bracht hij door op eenen zolder, dien
hij in eene afgelegene straat met zuurverdiende centen had
gehuurd, en waar hij een veldsmidse" had opgeslagen. Daar
klopte en hamerde hij, op zijn eentje, met blakenden werklust,
en kwam, ik weet niet hoe, op de gedachte een boom aaneen
te knutselen. ((De Perelaar », die alzoo op zijn aanbeeld was
gegroeid, werd in de Antwerpsche kunstzaal ((De Rubenskring »
ten toon ,gesteld en verwierf, — 't was een echte openbaring, —
den nederigen kunstenaar zijn eerste bekroning : een gouden
medalie. Dat het stuk tamelijk groote afmetingen moest hebben
bewijst het feit dat de kunstsmid het, bij 't verzenden, door een
opening in het dak zijner bescheiden zoldersmidse naar buiten
moest heffen. Zijn terugkeer in de kazerne gaf aanleiding tot
een huldebetoon, waarbij Van Boeckel, met kletterend trompet
onthaald, voor de eerste maal het bedwelmend genot-geschal
smaakte van den bijval, dien de Fortuin - hem, in latere jaren,
zoo kwistig schenken zou.
Dit gaf hem moed om voet bij stuk te houden en een werk
van meer kunstbeteekenis te wagen : hij zou het mooiste voortbrengsel der zestiendeeuwsche kunstsmederij, de pomp van
Quinten Metsijs, aan den voet van O. L. V. toren prijkend, in
verhouding met het origineele, nasmeden. Na drie weken had
hij ze afgemaakt en wel met zulke technische volmaaktheid dat
zijn naam, in de stad, in eenen adem net dien van den grooten
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Antwerpschen meester werd genoemd Die pomp vond haren
weg naar Malta, waar ze flu op een openbare markt prijkt.
Van dien tijd af achtte zich Van Boeckel in staat alle technische moeilijkheden te overwinnen
Na de kazernejaren keerde de Liersche volksjongen, vol
hoop op de toekomst, naar zijn vaderstad terug. Het geluk
nochtans scheen hem aanvankelijk niet toe te lachen, en lange
maanden verliepen, tijdens dewelke hij zijn kunstijver moest
bevredigen door nu en dan een stuk oud ijzer te verwerken.
Doch weldra deed zich eene omstandigheid voor die he
de kans gaf zijn talent te openbaren en zijn droom voor zijn
geboortestad te werken, te verwezenlijken : het gold de herstelling van het fraai hek voor het Liersch stadhuis, een merkwaar
dig kunststuk uit den tijd van Lodewijk XIV, dat vreeselijk
gehavend, gansch ontwricht lag. De meesterschap met dewelke
hij het weer ineensloeg, en de kunst die hij, bij 't verwerken
der verschillende deelen, aan den dag legde, werden ten
hoogste door de stads-edilen gewaardeerd, zoodat andere bestellingen niet uitbleven en zijn onrustigen werklust nieuwe
wegen openden.
Hij die vroeger door de fortuin zoo stiefmoederlijk werd
bejegend, wordt nu haar troetelkind. Hij werkt niet meer uit
levensdrang, en alles gaat naar zijnen zin. Heerlijke kunststukken worden door hem in 't leven geroepen en de stoutste
ontwerpen meesterlijk uitgevoerd. Van alle kanten vloeien hem
bekroningen toe zoo vallen hem bij elke plaatselijke of wereld-

tentoonstelling

de hoogste onderscheidingen te beurt. Hun

aantal is met de jaren merkeljk aangegroeid, en de man, die er
vroeger de wandvlakken zijner huisvertrekken meê versierde,
weet er nu geen blijf meer meê. - ((Wat doet g'er dan meê?»
vroeg ik hem nog onlangs.
« Wel », antwoordde hij mij schokschouderend, ((ik werp
ze op den zolder; daar liggen er wel honderd!
Dat zegt genoeg hoe weinig belang hij er aan hecht.

**
Niets is interessanter dan een bezoek aan het atelier van
meester Van Boeckel, in het huis der Mechelsche straat, waar
hij, als eigenaar, zijn verblijf houdt. Uitermate diep, behelst het
verscheidene binnenplaatsen door tusschenschotten en glasramen afgescheiden. Achter den dubbelen winkel, waar hij zijn
« stukken » tentoonstelt, liggen twee dooreenloopende kamers,
wier wanden met teekeningen van Broerman en schilderijen
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van Opsomer, Geudens, Steppe, Anten, en andere kunstvrienden
versierd zijn. Daarachter, de keuken en een soort van overdekte
binnenkoer met rotsen en spiegels bezet. Langs die zes plaatsen
heen loopt een eindelooze gang naar het werkhuis. Dit atelier
heeft op zijne beurt twee afdeelingen, waarvan de eerste slechts
bescheiden afmetingen heeft : 't is de smidse van den meester.
In de tweede die wel vijfmaal grooter is, arbeiden zijne werklieden onder het toezicht van zijn broeder, « de Mane »
(Emmanuel). Een ijzig gewirwar van hamerbonken op stalen
aanbeelden, en van tegeneen geslagen ijzeren platen klinkt u
van uit die plaats tegen, dat uw ooren er van tuiten.
Doch laat ons aankloppen bij den kunstenaar zelf, en bij
hem trachten binnen te geraken ; want het potsierlijk ((Verboden ingang » dat op de zwart-zinken plaat der deur geschreven
staat, doet u vermoeden dat achter dat ijzeren deurken iets
geheimzinnigs te doen of te zien is.
Een forsche bonk op de deur klinkt als een wachtwoord.
Bescheiden doet de meester open, en -- ik veronderstel dat ge
tot zijn vrienden behoort — dan galmt zijn joviale welkomsgroet : « Ha broeder, zijt gij het?)) of, wil hij de broederlijkheid
wat verder drijven : ((Ha, meester pastoor ! » daar hij geen
onderscheidweet te maken tusschen professoraat en parochie
-dienst.
Iedereen wordt echter niet met dezelfde rondborstigheid
ontvangen, want met al den tralala en komplimenten van het
high-life heeft Van Boeckel geen vrede.
We zijn dus binnen.
Wat 'n cyclopenkrocht !
Een doffe rookgeur belemmert de ademhaling. Op den
zwarten kleverigen vloer liggen versch-gesmede bloemen en
bladeren verspreid, wijl overal in het rond onafgewerkte stukken
zoo ordeloos tusschen koperen platen en ijzeren staven zijn
dooreengesmeten dat u dadelijk het vers van Boileau te binnen
schiet .
« Un beau désordre est un effet de l'art.
Heft ge het hoofd op, dan gaan uw oogen tot de oorspronkelijk-witgepleisterde muren die aan den toomeloozen teekengeest van den meester een ruim veld geboden hebben, en
beschreven zijn met dooreen gestrengelde kringen en kransen,
of bespijkerd met etsen, knappe krabbels en vluchtige probeersels, vuig-witte krijt- en koolschetsen, geteekend met een
geniaal-slordige hand, verders vetgeplekte modeleerstudiën in
gips en pleisteren afgietsels van vroeger uitgevoerde werken:
adelaarsvlerken, drakenkoppen, hanenpooten, enz.
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Dat is de smidse van Van Boeckel; zijn sanctuarium, want
alleen, ja gansch alleen, zonder knaap of blazer staat hij hier
met koortsachtige bedrijvigheid te werken, met een eenvoudige
lederen schort over zijn overigens bloote borst.
Zijn uiterlijk is mannelijk : een echte artiestenkop, met
forschgesneden lijnen, met dikke snor en zwaar voorhoofd
overschaduwd door de breede randen van den scheefgeplaatsten
rubenshoed. Een kerngezonde bios kleurt zijn ruige wangen,
en een krachtige levensstroom bruist in de blauwige aderen
zijner ontbioote ontzettend-machtige armen. Dit schijnbaar
ruw voorkomen wordt verzacht door een koppel leutige oogen
en door een altoos-openplooienden spotlach. Geestige zetten
vol sprietelendblijden zin rollen gestadig in ongekunstelde
volkstaal van zijn lippen; want, weer of geen weer, 't zomert
altijd in Van Boeckei's gemoed.
ik staar hem bij voorkeur aan als de vallende avond zijn
schaduwen toovert op de muren der nederige smidse, als de
hamer van den meester, met regelmatigen rythmus op het
stalen aanbeeld zijn duivelsch liedje zingt : dan krijgt zijn
gelaat, in den lichtenden gloed der gensters die overal in het
rond spatten, en in de tempering der geel- en donkerblauwe
rookpluimen die uit het smidsvuur opstijgen, zulk een titansche
uitdrukking, dat de Vulcanus van Jordaens er niet bij halen
kan.
Geen wonder dat Geudens hem, alzoo gezien voor zijn
tooveraanbeeld, konterfeitte.
Hoe eenvoudig Van Boeckel ook weze, hij is nochtans
bewust, naïef bewust van zijne kunst en ziet met hartelijke
minachting neer op al wie te Lier of elders zijn werken poogt
na te smeden. Nochtans zult ge nooit een hatelijk of nijdig
woord van hem hooren : dat zit er niet in. Maar, gevoelig dat
hij is!
Het heugt me nog of het van gisteren gebeurd was. Op
zekeren dag, dat ik met hem in zijn smidse te praten stond, had
ik de stoutheid zoo ver gedreven de kunst van een zijner mededingers wat te zeer naar zijn zin op te hemelen; maar, amper
had hij dien naam gehoord of hij veranderde van gelaatskleur,
slingerde zijn hamer met woest gebaar op den smidsvloer, bezag
me vlak in 't gezicht en brulde «ik ben 'ne genie! terwijl
zijn dwaze vuist zoo geweldig neerhamerde op mijn schouder,
dat ik schier ineen zakte van schrik !
Zoo is hij als mensch, zoo is hij ook als kunstenaar. Zijn
kunst is wild, maar oprecht en eerlijk, zonder opgeschroefdheid
of aanstellerige gezochtheid omdat ze uitgehamerd wordt door
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een Vlaamschen plebeërsarm, die het ijzer. zooals de beitelaar
het marmer, doet trillen van leven, wat Nestor de Tiere deed
zeggen:
tt IJzer hard wordt klei zoo zacht
Bij den slag vol scheppingskracht
Lodewijk Boeckel's! Heil den man
Die met 't ijzer toov'7en kan ! ?

Ja, hij toovert werkelijk op zijn aanbeeld : zijn slagen
vallen zoo snel op mekaar dat het oog den hamer maar amper
volgen kan. Hij smeedt al spelend, zoo als de vogel zingt,
schijnbaar op den wilden'bof, maar elke slag is raak en treft zoo
hyperjuist den roodgloeienden ijzerklomp, dat van lieverlede
deze ziellooze stof verlevendigd en herschapen wordt tot een
tenger borstspeldje naar den keurigsten smaak, of in eene
volbloedige rubeniaansche roos, met weelderig-ontplooiende
bloemenkroon.
Verbazende werkkracht van Van Boeckel; met stalen vol
stuwt hij, sinds meer dan 3o jaar, zijn wonderwerken-harding
de wijde wereld in en heeft daardoor een wijdklinkenden naam
verworven.
Eerst hoeft vermelding gemaakt van de twee reusachtige
kronen, waarvan de eene te St-Petersburg het graf versiert van
den Czar Alexander III, en waarvan de andere te Utrecht,
tijdens den boeren-oorlog, aan President Krueger, door eene
Liersche afvaardiging geschonken werd, plechtigheid waarbij
den kunstenaar eene zoo geestdriftige hulde werd betoogd dat
zij die er bij tegenwoordig waren, er nog altijd even opgewekt
van vertellen.
De bloemen dier kronen hebben zulk een levensfrischheid
en, zijn zoo keurig verwerkt dat ze den toets der vergelijking
met echte natuurexemplaren kunnen doorstaan. Is Van Boeckel
ruw in zijn groote werken, we mogen toch zonder schroom
beweren dat geen bloemen schilder nauwkeuriger en onder
talrijker vormen de bloemennatuur heeft vertolkt. Voornamelijk
weet hij het teederfijne, het broze, ja, het etherische der roos
en der heulbloem_zoo aanlokkend weer te geven, dat u de lust
bekruipt de knopjes te plukken. Niets is zoo vergankelijk als
bloemen; onverwelkbaar zijn Van Boeckel's rozen.
Dan komt de beurt aan dien sierlijken palmtak van het graf
onzer Koningin te Laken; de monumentale poorten der Na
te Athene en der Stadsfeestzaal te Antwerpen; de-tionaleBk
praaltrappen in Louis XVI van het khediviaal paleis te Kaïro ;
het, prachthekken van het Postkantoor te Lier; de luisterrijke
,
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kroonk-andelaar in Verguld koper in de eerezaal van het Liersch
stadhuis; versieringswerken van allen aard en vorm waarvan
de fraaiste in de musea van Londen, München, Stuttgart,
Geneve, Boston en Montreal berusten; verders in private ver
zamelingen, - want sommigen houden er formeele liefhebberscabinetten op na, - lampstaanders, trapleuningen, borstwerin
gen, balcons, vuurhaarden, kunstuithangborden, schouwstukkeu
(die ongelukkiglijk niet altijd van den zuiversten smaak getuigen) ; eindelijk menigvuldige fantaisie-voorwerpen : pracht
inktkokers, bloemenvazen of bloempot-overtrekken. bloemen
van allen aard, van de serpentlijnige heul af tot de frisch
opbloeiende chrysantheme toe.
Nochtans blijven de bewon derenswaardigste kunstuitingen
van Van Boeckel zijne dierenafbeeldingen. Op dit gebied treedt
hij, zooals hij 't overigens zelf zegt, als « een natuurkind)) op
den voorgrond.
Vooreerst komt de ((Groote Draak » zijn « Chimère» waarin
hij zijn titansche verbeelding met geen schoolschen band geblinddoekt den lossen teugel geeft. Dit stuk werd aangekocht
door ridder de Bayet van Brussel.
Werken van geringeren omvang zijn ((de Verrassing op het
nest », - ((de strijd op de rots tusschen een arend en een
draak », - ((Sint Joris te paard den draak bekampend », die
we in de Brusselsche tentoonstelling konden bewonderèn; en
zijne laatstgesmede hanengevechten, door het Comiteit der
zelfde Tentoonstelling aangeworven, (i) om tusschen de kunstwerken der Loterij te prijken, en waarin Van Boeckel meesterlijk
het gevoelsleven dier dieren weet uit te drukken. Maar zijn
draken vooral zuilen in doidriftige vaart den hemel der kunst
blijven doorklieven.
Voor een vijftal jarén verlamde eene longontsteking Van
Boeckel's sterkste krachten; die ziekte zou een ander gestel
dan het zijne voor altijd geknakt hebben; doch even plots als
onverwacht hernam na eenige weken de forsige kerel zijn onvermoeid zwoegen en verwierf hij nieuwe lauweren voor zijn
kunstgloriekroon.
Uit dit laatste tijdvak dagteekent de strijd tusschen het serpent
-

-

-

(i) Al diè stukken, benevens vele andere, werden in de
vreeselijke brandramp van den in Augustus ofwel leelijk ge
havend ofwel letterlijk weggesmolten. Na vijf weken koortsachtig gearbeid te hebben, had de Kunstenaar ze alle, op éen
na, terug ineengewerkt of gansch vernieuwd: doch, daar hunne
waarde niet gedekt was door eene Verzekeringsmaatschappij,
trof den man een verlies van ongeveer 3o.000 frs.
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en den draak een gewrocht dat vermoedelijk door geen ander
van den meestr meer zal overtroffen worden, vermits de zon van
zijn kunstvermogen daarin hare volle middaghoogte bereikt
heeft. In dit eenig gewrocht drijft hij de monsterlevens-vertolking
tot haar uiterste. Bewonderenswaardige zwierigheid gaat er in
gepaard met kern-romantieke dapperheid, hoedanigheden die=
het tot een der merkwaardigste voortbrengsels der moderne
kunst verheffen.
Deze groep stelt ons den strijd voor van den draak tegen
de slang, of liever het begin van dien strijd. De kunstenaar
heeft het oogenblik gekozen dat de draak, na eenigen tijd sluw glurend over den grond door het struikgewas gekropen te
hebben, zich opeens, kappensäereed, opwipt naar een serpent,
dat, in zijnen slaap verrast, tusschen de afgeknotte takken van
een eikestronk, sissend naar beneden kronkelt. Hijgend van
ongeduld staat het monster, dat zich met de voorpooten tegen
den laagsten tak van het boompje heeft schoorgezet, op den
stond te wachten dat het zijne scherpe hoektanden in de romp
van zijnen vijand kan zetten.
Een vreeselijke uitdrukking is den draak verleend, en al de
lichaamsdeelen zijn zoo uitgevoerd dat ze dien indruk nog verhoogen : die forsig kromgehoornde kop, omhooggeslingerd
gelijk de sneb eener noorsche galei; die breedgespierde nek,
dit dreigendopgerichte bovenlijf, die buigzaamafhangende rug,
die vierledige wildgehaarde monsterpooten, die beenderiggeschonkte heup, die meesterlijkgeboetseerde vormen der vleezige
billen tot wratten gezwollen, eindelijk, die lenigkrachtige
zenuwtrek van den gespannen linkerknieboog en van den wijd
rechterpoot waaiervormig uiteengeduwd op de-uitgerokn
kromgemartelde bladeren der heulbloemen waarmee de grond
bewassen is. Bewonderen we verder het overdadig geweld in
den zwierigen naar omhooggeslingerden leeuwenstaart, en in
die majestatisch opengespreide adelaarsvlerken, in dewelke
hier en daar een rillende vederopstand de hevigheid van den
inwendigen strijd te kennen geeft.
Groote verscheidenheid heerscht in al die deelen, en tevens
eenstemmige lijnenharmonie 1
Zie nu den kop -van het beest ! Afzonderlijk beschouwd is
het een meesterstuk van sprekende natuurwaarheid. Hij is uit
een stuk Zweedsch ijzer gesmeed. Forsig en tevens zeker ligt
de hamerslag er in gedrukt, zonder dat er een enkel spoor van
aarzeling of verwaarloozing op te bespeuren valt. Wat'n laaiend
vuur genstert uit dien strakken blik ! Wat'n roodgloeiende drift_
brandt in de schrikwekkende snuitspieren van dien brieschenden
-
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opgesperden muil! Wat 'n dierlijke strijdlust zit in die kwijlspuwende tong, in die verstijving der opgezwollen haarwortels,
der neusgaten en der katachtiggespitste ooren!
Ook door de romp van het serpent loopt een trilling van
levenskracht. Getergd weert het zich tegen het dreigend gevaar
en schijnt het met zijn gift boven het monster te zweven. Zijn
lenig lijf, aanzwellend van ontwaakte woede, rolt in krampachtige kronkels naar beneden, terwijl de staart, nog vol van
slapende kracht, spiralend rondom den boomstam gewenteld
blijft.
Deze groep is dus geheel leven, uitbundig leven! En juist
zit in dit uitbundig leven de ((daemon)) van Van Boeckel. In
dezen draak speelt hij met lijnen en vormen, en in dit spel
schept hij zijn behagen. De lijnen van het levend wezen fantas
tisch dooreenslingeren, als wilde hij de wezenljkheid, die hij in
zijne geniaalopbruisende verbeelding aanschouwde met den
hamer overtreffen, ziedaar zijn betrachting, en zijn innig genot,
ziedaar de kern van zijn kunst!
Wilt ge nu, kunstrechters, hekelen? - en wanneer doet gij
het niet? - dan zult ge voorzeker in dit kunststuk op niets
anders te wijzen hebben dan op den ietwat te mageren stronk.
En inderdaad, ik moet het bekennen, vergeleken bij het ser
pent, komt hij ons wat té tenger voor. Maar, niets is volmaakt
op de wereld, en spreekt men van gebrek, wordt dit dan hier
niet honderdvoudig vergoed door de meesterljke hoedanigheden
van het overige? Ja, c de Strijd tusschen het Serpent en den
Draak » is en blijft een kunstbrok zonder weerga, die, meer nog
dan de hier boven genoemde werken, de nakomende geslachten
zijnen onsterfeijken maker, als den reusachtigsten baanbreker
in de lcunstsmederij zal doen kennen en hoogachten.
Ten slotte eene terechtstelling.
Er wordt beweerd, - want met vaak zeer uiteenloopende
gedachten wordt Van Boeckel door de kunstcritici beoordeeld,
- dat die man geen echte, geen ware kunst voortbrengt, omdat
hij het ijzer van zijn natuurlijke bestemming aftrekt.
Wel integendeel, zeg ik, vermits hij zijn kunstvermogen
zooveel te klaarder doet uitschijnen! Of is dan de kunst niet
meer de levende uitdrukking van een opgevat ideaal, 't zij ge
sproken of geuit in rythmischen klank; 't zij met kleuren
gemaald of in hout gesneden; 't zij in marmer gebeiteld of
gegoten in brons - of in ijzer geslagen met felle hamerbonken,
- van een belichaamd ideaal, dat langs den weg der zinnen
toegang vindt tot onze ziel, en daar het hoogste genot komt
we kken ?... Zeker! En staat de eigenaardigheid tusschen de
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beste, de noodzakelijkste gaven van een: kunstenaar, wie zal
dan de hoogschatting weigeren aan Van Boeckel's kunst, des
te bewonderenswaardiger daar zij zeldzamer is, des te hooger
daar ze met minder verfijnde stielmiddelen werkt op een meer
weerbarstige stof? Die hiervan de overtuiging wil opdoen, die
vergelijke Van Boeckel's werken, al waren het maar zijne
bloemen, met die zijner navolgers, en hij zal stijfheid vinden
naast losheid, gezochtheid naast zwierigheid, genieperigheid
naast frischheid, ja, dood naast leven!
EM. BROES •

.Hoogstraten.
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-JARLIKSCHE

De tentoonstellingen zijn weer gedaan. Het reuzenwerk der
laatste maanden is als een vaag voorbijgegaan. - Ze zijn eens
te meer een bewijs geweest voor de gisting en woeling, voor het
bruisende leven in den jongen Staat, - de energiekste wellicht
van de heele wereld, die in dien korten, laatsten tijd iets heel
geweldigs, - iets heel indrukwekkends, - iets heel schoons ook
heeft tot stand gebracht; iets heel gewichtigs vooral, dat nu
weer voor een deel is vervlogen, maar waaraan toch de herinnering blijft.
Want die beide tentoonstellingen te Brussel, die bij 't Bosch
en die in den Cinquantenaire, zijn zeer schoon geweest en zeer
verbazend en verbazend vooral was de energie, waarmee, na
enkele weinige weken, 't door brand vernielde weer was herbouwd. En van dat herbouwde, waren vooral de Engelsche en
Belgische afdeelingen schoon; België meest om zijn industrie,
Engeland vooral om zijn huiselijke inrichtingen en zijn toegepaste kunst, o. a. de faïences, die de vergelijking met oud
blauw konden doorstaan.
En dan 't Rubenshuis! (i) - Schooner en belangrijker, vooral
voor kunstenaars echter, waren de tentoonstellingen in den
Cinquantenaire, want zoo 'n expositie als die bij 't Bosch, blijft
toch altijd iets van 't karakter van een «foor» behouden, - de
Engelschen hebben dit met hun World's fair goed gezegd en
't innigst kunstgevoel bevredigt ze nooit.
Die in den Cinquanteriaire was in twee hoofdafdeelingen

verdeeld, éen voor oude kunst, de kunst van 't tijdvak kort voor
en na Rubens en een moderne afdee li ng, waarvan een deel
(i) ingericht door den Antwerpschen architekt Hendrik
Blomme.

6o6

KUNSTKRONIEK

echter op de hoofdtentoonstelling te vinden was, want de
Duitschers, die een uitstekend figuur hebben geslagen en zich
vooral bij den brand manmoedig hebben geweerd, hadden er
den voorkeur aan gegeven om te exposeeren in hun eigen,
eigenaardig-schoone zwart en witte huis. — Hetgeen wellicht
een weinig de harmonieuse eenheid brak, maar aan den anderen
kant toch goed gezien was, want die moderne afdeeling was te
uitgebreid, — er was zoo 'n overvloed, zoo 'n compact samendringen van de stof, dat 't de grootste moeite zal kosten om die
te verwerken en saam te dringen in een korte kroniek.
Die moderne afdeeling is in veel opzichten een beetje een
teleurstelling geweest, hoewel die teleurstelling eigenlijk meer
te wijten was aan de eindeloosheid der tentoongestelde werken,
dan omdat er tusschen 't kaf, niet ook veel koren lag verscholen.
Van al de afdeelingen was Holland 't slechtst, -- 't spijt me
dat ik dit van mijn eigen land heb te getuigen ; zooals ik dit
reeds vele malen heb opgemerkt, onze groote schilders zijn
dood, behalve de hoog bedaagde Jozef Israëls en Mesdag, die
beide als twee wonderen zijn, maar van de jongere schilders
doen de meesten, met enkele uitzonderingen, Mauve en de
Marissen, benamelijk Jacob Maris na en zijn in hun eigen kunst
heel weinig oorspronkelijk. (i
Van de Marissen is de jongste, Willem, nu ook gestorven;
hij was pas dood toen ik de tentoonstelling bezocht. Van de drie
Marisbroeders -- ik geloof dat Thijs nog leeft, -- was hij de
jongste, maar niet de meest begaafde.
Ik heb hem zelf nooit gezien, Jaap wel, maar Willem nooit;
ik wil dus liever overnemen, vat Mej . Marius, een onzer eerste
Hollandsche kunstcritici van hem zegt : ((Naar het uiterlijk
beschouwd, heeft Willem Maris, de jongste der broeders, zoowat
niets met Matthijs en Jacob gemeen, noch wat de technische
schilderstonaliteiten, noch wat de opvatting van het onderwerp
betreft. Intusschen zijn er studies uit Oosterbeek, waarin alle
drie iets innerlijk g elfij ks vertoonen tegenover anderen. Er zijn
nauwkeuiig geteekende schetsen, waarin misschien een wezenlijker verband met Thijs te vinden is dan met Jaap Maris. En
dan, -- evenals Bosboom, als Israëls, hebben alle drie de
Marissen iets van het middelpunt, waarom de Hollandsche
schilderkunst zich beweegt : Rembrandt.
Bij Willem is het in het uitdrukken van zonlicht,
is het
vooral in den breèden, schetsachtigen toets, in dat zuiver)

a--

(r) In de laatste tijden weer iets verbeterd, doch van de
betere waren alle er niet.
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impressionistische, waarvan de latere Rembrandt de initiateur
scheen.
Hij schijnt er al vroeg gekomen te zijn, want door Gerard
Bilders weten wij, dat de mare van zijn talent reeds in 1863,
naar Amsterdam doordrong, naar aanleiding zijner schilderijtjes
Vee aait een Plas en Jonge Kalveren aan den nmelkbak, die hij voor
i5o gulden elk verkocht, op dezelfde Haagsche tentoonstelling,
waar Thijs f Zoo voor zijn Achterbuurtje kreeg. Willem had,
- neen ik, als de overige Marissen, een deel zijner opleiding in
Antwerpen genoten, maar hij bleef een door en door Hol
kunstenaar, -- Hollandscher zelfs dan Jaap, -die in zijn-landsch
groot geziene luchtgevaarten der wolken, meer visionair was
dan de Hollanders, behalve Rembrandt, gemeenlijk zijn en dan
Thijs, die door zijn lang verblijf te Parijs veel van den Franscheu invloed ondergaan heeft. Zijn onderwerpen waren meest
Eendjes aait een ftlas, Koeien in een zilverdauwige weide, maar hij
heeft ook vele en goede portretten gemaakt; zijn laatste inzending op de Brusselsche tentoonstelling bestond uit een zestal
stukken, waarvan In de schaduw 't schoonste was. Kort voor zijn
dood en er na, zijn er in Holland verscheiden tentoonstellingen
van zijn werken geweest en er was sprake van een standbeeld.
Willem Maris was 67 toen hij stierf, hij was i8 Feb. 18 44
in den Haag geboren.
Verder waren er onder de namen der overige Hollanders,
,die ik me met genoegen, vooral uit mijn jeugd herinner, van der

Waay, Karsen, de oude Israëls, met zijn twee bekende Alleen op
de wereld en een Zoon van 't oude volk, Isaac Israëls, Kever, Kleintjes, Mesdag, Reiche, heel goed met Oude Wallen oin Amsterdam.
Hobbe Smit, een tot de Hollanders gerekend Engelschman,
Zilcken, Bauer en Breitner, --- alle toch eigenlijk goede namen —
of 't voor een deel aan 't hangen lag, dat de tentoonstelling
over 't geheel geen goeden indruk gemaakt heeft?
België is inderdaad veel beter geweest, hoewel niet zoo
goed als men had mogen verwachten, want de jongere Belgische
school overtreft tegenwoordig, met enkele uitzonderingen, ver
en verreweg de_ Hollandsche. — Courtens echter was er met
een héel mooi doek, schooner dan ik ooit van hem gezien had,
Onderbosch in Juni, met al 't laaien van den jongen zomer en de
zon in hoogen brand. — Courtens heeft op de heele tentoon stelling verreweg de eerepalm weg gedragen, — 't was éen van
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die stukken, die men nooit vergeet, eenigszins herinnerend aan
zijn Eikenweg bij Velzen.
Verder, de orde van den catalogus volgend, waren er
Baertsoen, Baseleer, Bastien, Ciamberlani, Claus, Cluysenaar,
Coppens, de jonge Courtens, Degouves de Nuncques -- ik
neem enkel de beste ,namen men vergeve mij zoo ik er enkele
van mocht vergeten : Degroux, de Lalaing, met een mooi portret,
Delaunois, Delville, Ensor, Farasyn, de ruige Farasijn met
voortreffelijk geomtrekde zeestukken, voor mijn smaak in al te
felle kleuren gemaald, en Frederic en Gilsoul, Gogo, Gouweloos
en Hens, die den laatsten tijd iets in zijn manier heeft gekregen,
vat mij niet recht bevallen wil, Khnopff, Laermans, Leempoels g
Luyten, Mathieu, Morren, Alice Bonner, Vloors, Wiethase.
-- Ik noemde de werken dezer kunstenaars hier niet, omdat ik
ze al zoo vaak in vorige kronieken genoemd heb.
;

Zoo 'n enorme tentoonstelling is een teveel. -- Het is zóooverweldigend, zoo verwarrend, dat 't een soort van caleidoscoop wordt in een menschenhoofd en er een schroefachtig
geheugen toe hoort, om er zich na enkele maanden nog iets
van te herinneren. -- Frankrijk, met Rochegrosse, Carlo
Delvaille, Jacques Blanche, Menard en Simon, was veel beter
dan Holland, en Spanje is voortreffelijk geweest. -- De Span-j aarden zijn geweest een soort revelatie 'voor allen die weinig
in Spanje waren bekend. — Er ligt in die kunst van 't Zuiden
iets, waarin al wat van het Moorsche element gemengd is —
en tevens iets van de kalme, gedragen kracht van 't Noorden.
met 't overtogerr vuur van Velasquez er doorheen, — iets van
die zengende laaie, die er ligt op- dien steenachtig dorren,,
gloeienden bodem, in de omstreken van Toledo. Er ligt een
groote waardigheid in die kunst, zooals er ook ligt in het
Spaansche volk, statig en plechtig en stil, heel anders dan de
bruisende Italianen en wier kunst, door een van die onnaspeurlijke affiniteiten, iets van onze Hollandsche kunst vertoont, wijl
hun voor- renaissance, doch met meerder grond, aan de Vlamingen herinnert.
George Eekhoud zei van deze tentoonstelling : «Wat bezit ten ze een compositiegevoel, wat een geest in hun plastiek,
in hun uitdrukkingswijze en wat een prachtige weergave van
de menschenfiguur, gegrepen en weergegeven op 't allergun^stigst moment, op 't oogenblik, dat 't meest in 't belang van
't stuk was. Ze munten hierin zelfs boven de Franschen uit
De Madrileensche schilders vooral, al hechten ze zich aan hun
,

U)
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oude tradities en hoewel ze vaak een voorliefde hebben voor een
bijna brutale kracht, voegen bij een gespierdheid, als die onzer
Vlamingen, een nervositeit, een bewegelijkheid, een soort van
psychologisch fluide, zooals die maar al te zeer beginnen te
ontbreken bij ons. Onder de beste namen noemen wij Raurich,
RusinoL Meifren en Mir (i). Engeland was er met enkele goede
dingen: Alma Tadema dien de Hollanders maar zoo weinig bemin
nen en die toch zoo 'n keurig schilder is, Austen Brown, mijn oude
vriend Peppercorn, die echter maar weinig in den smaak der vastelanden zal vallen en die tot de Engelsche impressionisten hoort
en meest in de buurt van Bosham (Engelsche Zuidkust) schildert. - Anders Zorn was voor de Noordelijke landen goed.

* **
De afdeeling Oude Kunst, de oude kunst van Vlaanderen,
uit 't Spaansch-Oostenrijksche tijdvak, heeft een overweldigen den indruk gemaakt en nagelaten. 't Was een heel brok van
onze geschiedenis - onze wederzijdsche geschiedenis, dat daar
aan die glorieuse muren hing. ik heb opzettelijk een poos met
de beschrijving gewacht, om den indruk in mijn hoofd te doen
bezinken en in vergelijking met al dat moderne gedoe, waaraan
men eigenlijk nergens een houvast kan krijgen, stond die oude
kunst daar, als een schoon, rustig, statig geheel - als aus einem
Guss gegoten, zuiver en afgerond.
De tentoonstelling had eerst den naam zullen dragen van
BELGISCHE KUNST, ONDER DE REGEERING VAN ALBERTUS EN

doch (t een alvermogende tusschenkomst» zegt Max
Rooses, deed dien naam Vervangen door DE VLAAMSCHE KUNST
DER XVIIe EEUW - En ik herinnerde me, aan dit woord denkend, een rede van den heer Franck, op een roerige en rumoerige Flaminganten-vergadering te Gent, waar hij zei dat de
kunst der Vlamingen was de schoonste bloem in hun schoone
en gewijde geschiedenis In zekeren zin geldt dit voor Holland
ook, maar de Vlamingen zijn toch veel meer dan wij een volk
van kunst, - kunst blijft voor ons een weelde-zaak, voor den
Vlaming is ze zijn heele leven.
De tentoonstelling illustreerde 't tijdvak van den hoogsten
bloei hunner renaissance -kunst en daarna 't verval : m. a.,
Rubens en zijn epigonen.
Hoe weinig hebben die troebele tijden, waarin zij leefden
ISABELLA,

(i) Men leze in verband met de Spanjaarden, het artikel
in Onze Kunst over Karel de Haes.
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de kalme zielen van de kunstenaars van dien tijd beroerd !
Jordaens penseelde zijn uitgebreide doeken, kalmpjes aan voor
de Roomséhe kerk, wijl hij zich in de Protestante leer verdiepte
en 't leven van een heiden sleet.
Rubens bleef in naam aan de kerk getrouw, hoewel zijn
ouders protestanten waren en schilderde zijn Madonnas, die
schoon als Bacchanten schenen en zijn aanbiddende Koningen
met een verliefd gezicht; want hij was toch eigenlijk ook een
heiden, schoon een verfijnde heiden in fulp en zij.
En die tentoonstelling in den Cinquantenaire is geweest,
de gulden apotheose van 't tijdvak, toen de aarde smoorde in
rook en bloed, maar de kunstenaars rustig hun doeken borstelden, voor immer voor «'t verbaasd Euroop» bevestigend, de
glorie van den Vlaamschen en den Hollandschen naam.
Rubens « zoo vervolgen we met Max Rooses-» was niet de
eerste en niet de oudste, die optreedt in die lange, dichte
schaar. Vóor hem komt zijn meester Otto Vaenius... hier ver
portret van hemzelven en zijn familie,-tegnwordi h
geleend door den Louvre, en vier andere stukken, waarvan wel
het belangrijkste en minst ge-kende was zijn Kruisiging van den
H. Andreas uit de St. Andrieskerk te Antwerpen; en dan nog
een, die een jaar voor Rubens ter wereld kwam, Abraham
Janssens, die hier door een belangrijk stuk vertegenwoordigd
was, de Schelde voor Antwerpen. Dan komt Rubens zelf met 126
stukken, meer dan er ooit van hem bij een zijn gebracht, niet
alle van groote waarde, noch van onbetwiste echtheid, maar
toch genoeg om volop van hem te leeren en veel van hem te
genieten. « Ik _ wil hier al de door Rooses genoemde niet
opsommen, in mijn geheugen is 't best blijven hangen zijn prachtige teekening van 't dijbeen van een man en de heerlijke
Madonna tunet het Werkinandje, door den keizer van Duitschland
ingezonden, waar de Maagd zoo edel is en 't vleesch zoo sappig weergegeven. Verder nog 't beroemde portret van Rubens
op zestigjarigen leeftijd en 't prachtige zitbeeld van Anna van
Oostenrijk.
Van Dyck was niet minder rijk vertegenwoordigd. Honderd
en vijf stukken stonden op zijn naam, waaronder vijf toegeschreven en een vijfentwintigtal onechte, o a. dat van van Dyck
op zijn veertiende jaar en dan dat van de Markiezin SSinola neet
haar dochtertje, dat van Jan Karel della Faille en den Graaf van
Warwick. Jordaens was er ook, menigvuldig vooral met Saters
en Boeren en nog eens Saters en Boeren en Drinkende Koningen en
Apollo en Marsyas. --- Ik hou wel van Jordaens, ik heb onlangs
een prachtige nieuwe Jordaens in de bestuurskamer van het
,
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museum te Antwerpen gezien, - maar gedistingeerd is anders
al had hij een heel voorname techniek! - hij is een verpersoonlijking van den volksgeest, maar geenszins de compleetste
of de meest verfijnde.... Verder waren ook de Kleinmeesters
mooi vertegenwoordigd, in de kleine kabinetten gehangen,
Adriaan Brouwer, Teniers, Conzalés Coques en dan heb ik
nog met genot kennis gemaakt met een kunstenaar, dien ik,
niettegenstaande mijn vele omzwervingen door Europeesche
musea nimmer te voren had opgemerkt, namelijk met Sibrechts,
die in 1627 te Antwerpen geboren werd en in 1702 stierf en die
hier met drie stukken was, respectievelijk in 't bezit van de
stad Brussel, Leon Cardon en Louise von Bachofen te Parijs.
Gemeenlijk voorstellingen uit het Landelijk leven, fijn en toch
sappig gepenseeld, met 't malsche van Teniers en Steen en de
scherpe opmerkingsgaaf van Brouwer. ((Hij verlengde zijn
leven », zegt Rooses, ((tot in i8e eeuw en was de waardige
sluiter van het gulden tijdvak der Antwerpsche school en een
verheugend klaartepunt bij 't uitdooven der lichten, die gedurende twee eeuwen gegloord hadden in de Scheldestad.»

***
Na dit korte uitstapje op 't gebied van oude kunst, ga ik ver
der met 't eigenlijk schrijven van dezer tijden kroniek —'t Is een
rijk winterseizoen geweest, met dit verschil met de vorige jaren,
dat 't brandpunt van 't Antwerpsche kunstleven niet langer lag bij
-

Forst, maar in 't Arti-zaaltje en in den Kunstkring. - Bij Buyle,

is, zoover ik me herinner, niets geweest, behalve enkele zeer
interessante verkoopingen van oudheden. In den Kunstkring
hebben we achtereenvolgens gehad - 't is mogelijk dat ik me
in de volgorde vergis, - maar dit zijn de namen : Willem
Nyland en Ensor, die ik beide niet zag, Ensor vooral moet
prachtig geweest zijn; bij ontstentenis van 't verslag over de
tentoonstelling over hem dit korte woord : Ensor is een realistsymbolist. Soms is 't enkel zijn lust, 't weergeven van licht op
een fiuweelige kleur of bonte schelpen, op een meubel, op de
ronding van een vaas of schemerend in de gewaden van vrouwen... een ander maal is 't een macabere voorstelling, zooals in
de ets voor de Cathedraal, die destijds in Vlaamsche School gestaan
heeft of in de Verschrikte Mashers of in zijn Portret, dat voor een
paar jaar in den Cinquantenaire was. Voor een Hollander, voor
mij althans, is hij niet heel aantrekkelijk, wij noemen zulk soort
menschen en zulk soort kunst oneenvoudig, maar hij is toch
een zeer groot artist, vooral groot als kolorist, in wien de half
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Engelsche, half Belgische afkomst duidelijk valt waar te nemen,
zijn moeder was een Belgische, zijn vader een Engelschman,
hij heet dus niet Ensór, maar Ensor, hij is in í86o te Oostende
geboren. (i)
En dan hadden we verder Tony van Os; dit is nu reeds
een zeer schoon schilder en belooft een van onze grootsten te
worden, al is hij nog jong en nog niet geheel voldragen. Hij
beloofde al veel een paar jaar geleden toen hij, gelijk met
Welvaert, bij^Buyle exposeerde, die sedert in Kunst van Heden is
gearriveerd, wat zoo iets als de stempel van 't meesterschap is.
Tony van Os maakt een weinig den indruk, als bewoog hij zich
veel op astraal gebied. Hij schildert meest nevelen in droomen
en droomen in nevelen gehuld : Benoit, de doode Benoit, in
een langen mantel aan de Schelde, Droeve Overtocht, Doodenkind,
vooral zijn Beerdigung Christi was schoon en zuiver astraal.
Zijn kleur is hier en daar nog wat krijterig en droog en ook
in de teekening staat hij niet altijd heel zuiver, maar vooral
om dat ongemeene, is hij aantrekkelijk en hij gaat een groote
toekomst te gemoet. — Bosiers is er ook geweest, ik zei 't al,
dit wordt een onzer grootste landschapschilders, hij was ook
te Brussel en in 4ze ich kan heel goed en zijn kleur is blij,
soms een beetje brutaal,

—

wat al te fel soms voor den smaak

van een Hollander en hij heeft ook een blijden, vroolijken
aard; hij is de echte Vlaming, die toen 't slecht ging geen
narrig gezicht trok en nu 't goed gaat niet stoft. Ook den jongen
de Graeff begon 't beter te gaan, maar daarna veranderde hij
onmiddellijk zijn manier — ik vraag me vergeefs af, waarom hij
dat gedaan heeft, zijn boomen zien er nu zoo wollig uit ! Hij is
misschien te veel onder den invloed van Menard gekomen, dien
hij zeer bewondert.

Walter Vaes is in 't Kunstverbond geweest, -® och dat
Walter Vaes toch eens zichzelf werde! hij is zoo razend knap
in de techniek, maar 't is altijd de techniek van anderen, den
laatsten tijd was 't, scheen me, Vermeer van Delft, maar dat
(i) Al heel jong begon hij met schilderen, eerst onder leiding
van Dabar en Van Kuyck, maar hij was geen gewillige of
volgzame leerling en aangezien hij de dingen op bijzondere
wijze zag, gaf hij ze op bijzondere wijze weder, vat zijn leermeesters die hem niet begrepen, natuurlijk niet aanstond. In
1877 te Brussel op de Academie, kwam hij veel in aanraking
met Knopff, Charlet en Duyck. Als een van zijn meesterstukken,
zoo niet zijn meesterstuk, geldt de Lampenist (Brusselsch museum) een jongen, geheel in 't zwart, die een lamp in de hand
houdt, terwijl de lamp naast hem op een klein tafeltje staat.
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stuk met de visschen (de rog was te rood!) in Kunst van Heden
was zoo prachtig -- wanneer zien we nu Walter Vaes ? Dan
hebben we de Saedeleer gehad, die met een zeer oorspronkelijk talent soms een weinig in 't Breugheliaansche schildert,
en Edmond Verstraeten.
Dit is op 't oogenblik een van onze allergrootste landschap
Zuid als van Noord. Daarom heb ik hem-schilder,zowvan
onlangs in zijn eigen huis bezocht. Dit is nu eens een van
die weinige menschen, die een droomleven leiden hier op
aard .

Het was een vroege dag in Maart en in de lucht was al iets
van lente, de wilgentakjes kleurden al, de eenden zwommen
blank tusschen 't bruine riet en de kraaien hielden zwart en
bont, vergaderingen in 't jonge koren. En de leeuweriken hingen
aan hun vlerkjes, als gewiekte gezangen in de lucht.
Ik stapte te Waesmunster af en wandelde in de richting van
Sombeeck. De hazen springen er zoo maar over den weg! een
klein poortje in een muur, een trapje op en daar was ik op
't uitgestrekte land van Edmond Verstraeten, schilder en dichter,
de dichter die schildert met de pen, de schilder, die schildert
als een dichter.
Hij zelf liep rond in een pilopak, met sandalen aan zijn
voeten; hij is ook als Luyten vegetarier, rookt niet, drinkt geen
alcohol enz. Ik zag hem gaan over 't kleine pad, dat nu 't weer
Juni is, in de gouden glorie van den brem staat te stralen, die staat
te groeien in 't pad vóór zijn huis, dat de boeren het Kasteeltje
noemen en dat van een kleinen heuvel, neerziet over de wijde
vlakte, dat half ondergeloopen meerschenland, waarvan hij een
van zijn schoonste stukken heeft geschilderd, --'t heele landschap,
dat hij van uit zijn vensters ziet, is een for ever shifting, altijd
veranderend schilderij, dat hij zonder veel lichaamsinspanning
kan schilderen, enkel maar gaande uit zijn huis. Eerst liet hij
mij in een groot atelier, dat in een eetkamer uitkwam, mooi en
artistiek ingericht, maar met dat eenigszins ongezellige, dat een
Belgisch huis altijd voor mij heeft. Ik zag 't huis, de groote
kennels, waar hij vroeger een massa honden hield, die sedert
tot drie zijn ingekrompen en vooral zijn schoone land van Waes,
waar hij weer eenige dagen zou rond loopen zoeken, eer hij
nieuwe stof had gevonden voor een nieuw schilderij. De stukken,
pas uit de tentoonstelling in den Kring terug, stonden nog tegen
de wanden en lagen op den grond : kersen bongerden in éen
weelde van wit, met zijn oudste meisje als de fee van de lente,
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goud van herfsten de droomende stilte van een korenveld in
hoog zomerzon, zijn me, zooals de -Bom zegt, «verheugend »»
bijgebleven.
Verstraeten is een zeer ontwikkeld man ; hij heeft veel gele
spreekt bizonder goed Vlaamsch en schrijft. -- Ik laat een-zen,
staaltje van zijn werk hier volgen :
DE LINDE
't Was een honderdjarige boom, met bleekgoude, machtige
kruinen, gloriedronken, in 't edel herfst-zonnelicht stond hij te
vonkelen op een bleeke paarsblauwe morgenlucht.
Blanke rijmkleed dekte de weiden...
In z'n kostelijke mantel was de felle boom een koning !
De vijvers aan zijn voet weerkaatsten, door dunne damp, de
laaiende kleeding...
Daar blies heimelik, door de rustvolle hemel, dewind en
een schittering van goud gleed neer van de hooge kroon:
gouden vlinders en vogels van vuur daalden, wiegelend of
schichtig, van schouders en lenden....
De broedende zon wond alle blaadjes los, die de nacht liet
vervriezen, en wemelend volgde nu de eene vlucht op de
andere, ontsierend in 't einde den stralenden boom...
De reus, kalm en statig, bewust van eigen diepte en krach
liet vallen, vallen en vallen de ritselende schatten van-ten,
lichtende kadmium ; vorstelijke zaaier, zwierde hij zijn rijkdom,
in 't ronde op 't lommer en 't licht van de weide en 't lis, in 't
spiegelend water, op de halzen en ruggen der pronkende zwanen,
de licht blankte overloopen met blauw-purpere ombers.
In blonde middag stond de Linde naakt, met breede takken
zwaai boven 't landschap, sterk en eeuwig, -- een Godheid van
marmer! —

O dichter begroet nu in vreugde mijn Linde!
Zooals Zij, strooi neer de gouden pracht van uw droomen,
gevoelens en gepeinzen! Onachtzaam waar ze ook voeren de
wind en het toeval !
— De ziel, die gebaard heeft, is een godheid boven de
menschen. —
Verstraeten is nu een man van 40 jaar, wien men wel ten
volle zijn leeftijd zou geven ! hij is goud blond en draagt een
grooten blonden baard, zijn sterke kant is — zien met kleuren,
mooie, blijde, pure, iriseerende kleuren, nooit gezien in de
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schaduw, altijd in het licht; hij idealiseert altijd eenigszins het
landschap, bijna altijd zijn geliefde land van Waes. Hij is een
echte buitenman en kent van 't jaar al de getijden en teekenen,
- maar in de teekening blijkt hij nog altijd wat zwak en hij
vermindert wel eens door een wat te theatraal effekt een
voortreffelijk stuk; liefst zie ik zijn ongestoffeerde landschappen,
zooals dat herfst-gezicht met 't verlaten huis. Hij begint nu
in zijn volle kracht, maar is nog altijd aan 't groeien...
In 't Arti-zaaltje., tegenwoordig zeer in de mode en onlangs
door Kardinaal Mercier bezocht, hebben we Seghers gehad, die
in de laatste jaren sterk vooruit gegaan is en een onzer beste
krachten wordt - hij etst ook en boetseert. Verder Wiethase en
onlangs, in een gemengde tentoonstelling, een paar buitengewoon mooie stukken van Door Verstraete.
Bij Forst is Luyten geweest, mooi, maar met weinig nieuwe
dingen, een prachtig landschap met een herderinnetje met
schapen, dat later in Kunst van Heden kwam, ik zeg er hier
niets verder van, omdat ik 't al zoo dikwijls over Luyten gehad
heb. Nieuw was een goed portret van Pol de Mont.
Aze ick kan is er geweest met Bosiers, de Laet (bijzonder
goed) de Graeff enz. en het echtpaar Wytsma, uiterst sympathieke kunstenaars, zoowel in hun persoonlijkheid als hun
kunst; vooral het werk van de vrouw trekt mij bijzonder aan;
ze maakt een speciale studie van de bloem in het landschap
en bij voorkeur van de wilde bloem, de stukken, die ze hier
in 't eerst had, waren meest alle in België genomen, maar ze
schildert ook dikwijls

in Holland.

Maart was de laatste dag van de jaarlijksche lentetentoonstelling van Kunst van Heden, waarmee gewoonlijk
de winter-campagne sluit. De tentoonstelling was mooi, doch
volgens mijn en veler anderer inzicht, niet volkomen zoo mooi
als het vorige jaar. Wat er in ontbrak was die kern van
retrospectieve, omringd door een kader van moderne kunst.
Trouwens het komiteit (het Vlaamsch van den catalogus is
weer ontzettend) heeft zelf gezegd : ((Wij hebben gedacht dat
het ook zijn nut kon hebben, om zich niet volkomen door een
zelfde methode te laten beheerschen en daar het vraagstuk
eener meer uitgebreide, meer omvattende verzameling van
kunstwerken ons verlichte, hebben we het gewaagd voor dit
jaar het karakter onzer tentoonstelling te wijzigen en groote
verscheidenheid aan 't geheel te geven. » En dat heeft men
inderdaad gedaan, want een groot deel van de Belgische
schilderkunst en bijna geheel Antwerpen, hing in die altijd
voortreffelijk ingerichte zalen bijeen Verder waren er enkele
31
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zeer goede Franschen, --- de schoonste inzending in mijn oog
waren de prachtige dubbelluiken van Menard, vooral dat eene
met het Herdersleven in het mysterie van het Zuiderwoud, voor
de Actenzaal der rechtsgeleerde faculteit te Parijs geschilderd en
Collet en Simon, -- van den laatste vooral was het Bad van Baly,
zoo bijzonder aardig, Simon schildert altijd zulke aardige
kinderen, al is voor mijn gevoel de kleur wat droog. Natuurlijk
was het technisch gehalte van alle opgenomen werken onberispelijk schoon, daarvoor is de smaak der juryleden waarborg.
't Kan zijn dat iemands persoonlijke neiging niet uitgaat
naar die dansende nymfen van Lambert (la Danse des cythères)
die als zooviele onhekleede Balletteusen zijn, of de altijd wat
vreemd aandoende kunst van Huys en Lemmen, maar niemand
zal ontkennen dat 't knap geschilderd is en 't loof der boomen
van de lente was prachtig. Ik voor mij ben ook niet erg Laermansachtig, maar zijn Paria was toch heel goed. Een naakt
van hem is door de Driej aarlijksche geweigerd, op 't oogenblik
hangt het in den Cinquantenaire.
't Mooist volgens mijn smaak vond ik, na Menard, 't stuk
van Struys, waar de goedige pastoor over 't kantkussen zit
gebogen, met de prachtig geschilderde achtergrond der cathedraal van Mechelen en de daken met hun rijke, rijpe rood.
't Is een heerlijk werk, te belangrijker vooral, omdat Struys
den laatsten tijd zoo weinig van zich laat hooren. (Struys is van
de generatie van Courtens) .
Stobbaerts was er ook, als immer, heel goed, met het
Verlaten van den stal en Schuil5laats, maar de echte Stobbaerts
houdt zich nog altijd schuil en zijn Akten houdt hij voor zich
zelve, wat de kletslust van 't publiek in aanmerking genomen,
misschien verstandig van hem is gezien. Na Stobbaerts noem
ik in de eerste plaats de eenige dame in dit illustre gezelschap:
Mej. Alice Ronner, met edele rose rozen in een witte vaas; er
is niemand buiten haar die zoo bloemen kan schilderen; ze is
een innig voorname kunstenares. De overige waren alle goed,
hoewel er buiten Stobbaerts en Courtens en Verstraeten nie
groot is. -- Boutet de Monvel met zijn reeks illustraties-mand
van Johanna van Orleans, die echter in een boek meer effectvol
zijn zouden en ik me vergeefs afvraag waarom hij de maagd
zoo 'n schaapachtig leelijk gezicht had gegeven. Jacob Smits
niet een prachtige Pieta, die aan den ouden herinnert. Mertens,
een mij heel onsympathieke als mensch, maar met een prachtig
familieportret. Walter Vaes met de reeds gemelde, al te roode,
maar voortreffelijk geschilderde vog. Bernard, Bosiers, Baertsoen vooral met zijn Luizengeveckt, waarom die vreemdsoortige
,
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titel ? Baseleer was zoo zoo, Hens had beter kunnen wezen,
Delaunois was er met een heerlijke Cathedraal, Michaux met
onovertroffen schoone watergezichten, Van Leemputten met
Tu land, de Ooievaars waren maar tamelijk, hoewel ze goed zouden doen in een gravuur. Wiethase, Welvaert, Vloors met aller
kinderkopjes en een groot familieportret; dan Van Os en-liefst
Hageman. 't Beeldhouwwerk was niet zoo heel fameus, een
mooi kopje van Rousseau, Bourdelle, héel interessant, vooral
met zijn Profil de Combattant en Tête de femme, dramne intime. ---Huyghelen is met zijn Lente vlakaf slecht geweest, maar zeer
goed in den tors, hoewel die weer te veel op den ouden geïnspireerd was.
Albert Crahay is in 't Arti-zaaltje geweest, met een 37-tal
doeken, daarvan zijn er enkele — en de meeste --- van Crahay,
enkele van Oleffe en Morren en éen enkel van Ensor. Ze zijn
alle voortreffelijk opgezet en geschilderd, maar de beste zijn
van Crahay ! Dit zijn het heerlijke Garnalenvisschers, Visschers die
hun netten ledigen en uit den lateren tijd Schemering en ,vondeffekt.
In deze stukken ligt iets van Mauve, iets van den grooten Jaap,
zonder dat hij daarom iemand nadoet, maar met In den Tuin
b.v., waar de jonge lui aan een tafeltje in de zon zitten, heeft
hij Oleffe nagedaan (toen ik 't in {(Kunst van Heden », zag kon
ik nauwlijks gelooven dat het van Crahay was) en in het
overigens voortreffelijk geschilderde interieur — trouwens ze
zijn alle voortreffelijk geschilderd -- deed hij Ensor na en dit
is verkeerd; want 't is niet noodig dat hij iemand nadoet, hij
kan best op zijn eigen beenen staan; en als hij, zooals in die
eerst gemeende stukken, zichzelf blijft, zal hij een van de heel
grooten worden. Zijn Garnalenvisschers o. a. is echte stemmings,
kunst, met 't geheimzinnig droeve van de lage stranden en hoe
schoon vloeien b.v. in Visschers die hun netten ledigen, land en zee
ineen....
Ook een klein slootje, een akwarelletje, met een paardje op
een ondergeloopen zandplaat, is een juweeltje, Mauve waardig.
— Op dien weg moet hij voortgaan. -- Hij moet naar't Noordeau
zien en niet naar 't Zuiden, en hij moet niet vragen, trouwens
dat doet hij niet, wat het tentoonstelligspubliek bevalt, want
het tentoonstellingspubliek is tot oordeelen volkomen onbe-

kwaamn.
Crahay is een nog heel jonge man, met een vriendelijk,
prettig gezicht en goede oogen en 't is gezonde, frissche, sterkende kunst die hij maakt, met niets van dat muffe, naar
patchouli riekende van de Ketjes en dat «gedraai om de rokken )),
38
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zooals Kloos 't noemt, waaraan zoovele, overigens groote
artisten hier hun krachten verkwisten. Door de kunst van Crahay
blaast de frissche Noordewind van het lage strand, waar hij
zoo gaarne en zoo veel zit te werken.

De necrologie van België der laatste maanden bestaat uit
Joors en Van der Stappen.
Van der Stappen, geboren te Brussel, 29 December 1843,
gestorven 21 October zgzo, was een leerling van de Brusselsche
academie, in den tijd toen de pausen der groote kunst er
regeerden. Ik schat hem onder de Belgische beeldhouwers als
een 2e-, soms 3e rangstalent -- in andere landen zou hij een
eerste kracht geweest zijn. -- Hij was een buitengewoon
vaardig technicus, maar te vatbaar voor den invloed van
anderen om een genie te zijn. Ik houd 't meest van zijn jonge
werk, vooral zijn jongeling Knet den degen, waarvan Onze Kunst
deze maand een mooie afbeelding geeft in 'het museum te
Brussel. En zijn David, hier in Antwerpen. Ik houd ' van
klassieke lijnen in sculptuur en rustigen stand.
Ook in 't Onderwijs der Kunst (de tweede groep van de Vigneis veel mooier) voor het Brusselsch museum, is veel goeds,
vooral de jongelingsfiguur van den Kunstenaar en de jonge
vrouw als zijn Muze of de Kunst -- de Minerva-figuur vind ik
minder. Later kwam van der Stappen echter te veel onder
verschillende invloeden -- van Meunier --- van Rodin — van
Vincotte en ik kan niet zeggen dat ik b.v. met zijn Christuskop
of de figuur der zogende moeder voor zijn Monument der
Oneindige Goedheid dweep. De rustende werklui aan den voet
van het Monument voor den Arbeid zijn mooi, maar bijna geheel
Meunier; -- Oinjbdrailles is min of meer Lambeaux-achtig, maar
welke kunstenaar, behalve Shakespeare, is altijd geheel zichzelf?
En de kunstenaar moet leven en 't publiek begeert enkel modekunst -! —
Van Joors had de driejaarlijksche een kleine, maar uitgelezen tentoonstelling ingericht en onlangs is zijn nagelaten
werk verkocht -- ik meen bij Forst. Hij was een heel voornaam
en intiem schilder van huiselijke stillevens ; 't best op de tentoonstelling vond ik zijn polleken madelieven . Hij beschikte
over een buitengewone, sappige en rijke toets en was zoo van
den tijd van Verhaert en Farasijn.
Twee andere retrospectieve tentoonstellingen waren van
Lamorinière, dien ik wel mag en die hier goed was met zijn
-
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xi stukken - vooral de Veenen. - De meesten vinden zijn
manier te peuterig en gelikt, zoo met elk takje, elk twijgje
afgeteekend tegen de bleeke lucht, maar de compositie, de
schikking van zijn stukken is zoo goed, zonder toch ooit theatraal te worden - het Belgische landschap is soms een weinig
theatraal - en hij vervalt toch nooit in 't peuterige van Van
Rijswijck.
Van Verhaert waren er ook heele goeie dingen, vooral zijn
Viscievrouw, maisch gedaan. Hij heeft iets van de kranige poot
van de ouden en was een verbazend knap teekenaar,Walter Vaes
zei eens van hem (Verhaert was zijn oom) «zóo kunnen ze niet
meer teekenen)) en hij had gelijk, hoewel hij zeil ook nog al
aardig wél teekenen kan.
Dan was er een heele verzameling Poolscile kunst, maar
aangezien ik als alle Hollanders van een eenigszins traag en
langzaam werkend begrip ben, onthoud ik me liever van
een oordeel. Er was een schrikkelijke groep in groen basalt,
van een vreeselijk schepsel met groene oogen, dat mij aan
de ((entities)) der theosofen denken deed. Dan was er een
aardige hond, die een poot geeft, van Louis Puget, Krakau,
zoo 'n beetje in de manier van Rembrandt Bugatti, een paar
mooie winter-gezichten van Ferdinand Ruszyc ., met den
duim of 't tempermes gedaan, en een mooie uitgang van een
kerk in Ruthenië, waar kerk en kerkgangers al geheel Mongooisch zijn. Dit was inderdaad een goed ding - heel eigenaardig. De overige inzendingen ben ik gedwongen zeer rap voorbij
te gaan, de Kroniek is al te lang. ik raadpleeg dan ook maar
alleen mijn gebeugen. - Al de oude kennissen waren op 't
appel: Stobbaerts, met een prachtig ding: Terugluer naar den
stal. Koeien, die door een meisje voortgedreven worden - een
heerlijk werk; Verstraeten (Verstraeten volgt in talent op Stob
hoewel hij uit heel andere borstels verft) met zijn prach--baerts,
tige Herfst om het Verlaten Huis, waar de smoornevelen over den
vijver zweven - een Hollander, die Ik niet kende, Arntzenius,
héel goed met een Regn'zaclitige Dag, ik meen in de Lange Pooten
in Den Haag. - Maar ik ga ze nu niet alle noemen, want dan
geraak ik niet aan een end. - Alleen dit nog. Er was een
prachtige Juliaan de Vriendt: De laatste Kus van Jezus' Moeder,
ik had in lang niets van Juliaan gezien en zou wel eens een aparte
studie aan hem willen wijden. - Dit was een schoon werk!
zijn koloriet is wellicht wat mat en hard, zijn teekening is volkomen en zijn gevoel! - die oude moeder die zich heenbuigt
over haar dooden zoon! Niets dan een moeder - een vrouw uit
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't volk, met verweende oogen en de martelaar, uitgeteerd, uit
grond. -- Deze kunste--gestrkopdnha,ectig
naar, dien ik weinig ken, moet een zeer geloovig mensch zijn.
Ik heb maar éen bedenking : waarom van den Christus altijd
zoo 'n uitgevaste, afgestreden martelaar gemaakt? Hij was de
Zoon van God, hoe kon hij dan zoo lijden, waar 't lijden komt
van God? Zéer geloovige menschen lijden niet, waar 't meest
onverwachte, het zwaarste, het meest onverdiende leed hen
treft. Hoe zou dan lijden een Godenzoon ? Ik houd over 't alge
niet van Rubens : zijn bewegingen zijn me te zwaar en-men
te wild en zijn houdingen te theatraal, maar hij heeft, -- verfij nde, beschaafde heiden als hij was -- verstaan de gedaante en 't
karakter van den Christus. Zijn Jezus is een held en zegeviert,
in zijn schijnbaren ondergang, over zijn joelende en juichende,
geeneene beulen, die hem door leugens en gedraai te slim af zijn
geweest. Hij trapt den dood onder zijn voeten weg als een God
en stijgt ten hemel als een triumfator. -- Maar toch blijft 't doek
van de Vriendt een heel mooi werk.
ALIDA SANDERS VAN

Loo.

Gent, 28 Mei 1911.

NASCHRIFT
In de Lentetentoonstelling te Brussel, die dit jaar heel goed
is geweest en waar men, met bijna evenveel smaak hangt als
in Kunst van Heden, o. a.: een heel belangrijke blik over 't
cEUVRE van van der Stappen: 't Kind tunet den Bok, Pax Vobiscuin
en de opzetten voor zijn grooter werk: 't Monumnent van den arbeid
en dat der Oneindige Goed eid.
Verder eenige kleinere tentoonstellingen (retrospectief),
binnen het kader der groote expositie. van Amédée Lynen, den
verluchter van Tyl Eulensjiegel en le Poirier de Misere en van
Karel Hermans, den schilder van het Bal in den Muntschouwburg
en De Dageraad.
Karel Mertens had zijn ontwerpen voor 't plafond in 'het
Antwerpsch lyrisch tooneel ingezonden, die ik vroeger al eens
in een vorige kroniek heb vermeld. Hij is een verbazend teekenaar.
Dan was er een mooi geheel, van den altijd eenigszins ge
ook in den Triennal, met zijn Damnes -pomadernRich,
goed was. Verder goeie dingen van Maurits Blieck-ftore
T'ekvaart, enz. ; Copper`s, Hagemans met jodenkind ; — Hage-
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mans beweegt zich den laatsten tijd onder de meest schilder
achtige Jodentypen, Mathieu, blond, diafaan en synthetisch als
immer, Langaskens enz. 't Best van allen was Jacob Smits, met bekende dingen, die
hij ook in Antwerpen, in Kunst van Heden had gehad en waar hij
in den Kunstkring met akwarellen is geweest. Zijn groot doek
Moeder en Kind, zijn Pieta, alle met die diepe, rjkgouden tonen
en vaak een gouden achtergrond. . Toch blijkt er in de kunst
van Smits altijd iets dat ik niet versta.
Rousseau had er vooral een mooi beeldhouwwerk: 't portret
van 't kleine Belgische Prinsesje, Marie-José, met haar roezigen
krullebol.
-

BOEKENNIEUWS
DE c< NIEUWE » RICHTING IN DE STRAFRECHTS WETENSCHAP. Critisch beoordeeld door F. TUIMERS, S.J.
--- Nijmegen, Malmberg, igii. 175 blz. Prijs: 2 gulden.
Twee jaar geleden liet de schrijver eene reeks artikelen
verschijnen over dat onderwerp in het Noord-Nederlandsch
tijdschrift « Studiën ». Uit de omwerking hiervan werd dit boek
geboren.
E. P. Tummers heeft het vooral tegen de leering van twee
hoofdmannen der nieuwe richting in de strafrechtswetenschap,
den oud- professor van Hamel en den Duitschen hoogieeraar
von Liszt, die allebei, zonder er nu toch altijd flink mee voor
den dag te komen, deterministen zijn.
De klassieke strafrechtswetenschap ging gesteund op den
vrijen wil. Er is geen vrije wil, zeggen veel nieuweren, dus is
er ook -geen toerekenbaarheid, besluit de schrijver, en wanneer
een mensch gedwongen wordt te handelen zooals hij feitelijk
doet is er zelfs geen recht meer en kan er van straf geen spraak
zijn.
En toch zullen er schadelijke elementen blijven. Wat
daarmee gedaan?
De Staat, als een noodzakelijk organisme, moet zich verdedigen, zeggen de nieuweren, Vandaar de verdedigingsleer.
Maar er bestaat geen zedelijk recht meer! Wat de Staat doet is
dus goed. Het komt er alleen op aan te weten of hij het doen
kan, of hij er de noodige macht toe heeft. Dit vloeit logisch
voort, zoo toont de schrijver, uit den gedachtengang der deterministen.
Al wie als gemeeng evaarlij k aangezien wordt zal « behandeld » worden.
Maar de wetenschap is bijlange nog niet verre genoeg om
met zekerheid te kunnen bepalen wie psychisch minderwaardig
is en alzoo, zegt Pater Tummers, vallen we in reine willekeur.
De nieuweren, zoo zegt hij nog, komen voor hun determinisme
niet altijd vrij en vrank uit. Zij zijn er bang voor de heerschende
gedachten te kwetsen, gebruiken de woorden die nu in zwang
zijn, maar dit is enkel taktiek.
Waar de schrijver staat tegenover deterministen, tegenover
menschen dus die den vrijen wil verwerpen, is hij sterk. Hoe
de deterministen bouwen op het zand, toont hij wel aan.
van Hamel en von Liszt zijn zeker hoofdmannen van de
nieuwe richting in de strafrechtswetenschap. Maar te beweren
dat al wie de nieuwe richting huldigt determinist is ware zeker te
verre gaan. Pater Tummers doet te recht opmerken dat ook
met de klassieke strafrechtswetenschap er veel zou kunnen vers-cherpt worden in het strafrecht, dat er zeker met vele invloeden
rekening moet gehouden worden, waarmee misschien vroeger
niet altijd genoeg afgerekend werd.
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Nevens die twee hoofdmannen der nieuwe richting is er
een derde,, in België meer bekend, namelijk hoogleeraar Prins
van Brussel, algemeen opziener van onze gevangenissen. En
over ditzelfde onderwerp bijna heeft die nu verleden jaar een
boekske laten verschijnen: La défense sociale et les transforneations
-du droit ^énal, waarover het waarlijk spijtig is dat Pater Tummers
niets zegt. Prins is voorstaander van den vrijen wil, maar zeeg
dikwijls, zegt hij, weten we niet of hij die een misdrijf pleegde
daarvoor wel toerekenbaar is. Het klassiek strafrecht nu laat
maar toe te straffen wanneer we staan voor toerekenbare per
ssonen, verantwoordelijk voor hunne daden, en zoo zien we
verzachtende omstandigheden inroepen voor misdrijven b. v. in
staat van dronkenschap gepleegd of gepleegd uit drift. enz. Het
klassiek strafrecht laat ons dus niet toe alle misdoeners te straffen en belet ons ook andere voldoende te straffen. We hebben
het sociaal verdedigingsrecht noodig. Ten andere hier en daar
vinden we reeds sociaal verdedigingsrecht in onze wetboeken
geschreven, in het burgerlijk recht en ook in het strafrecht,.
Nevens gevangenissen voor toerekenbare boosdoeners en hos
waar kranken in behandeld worden, zouden we ook nog-pitalen
gestichten moeten hebben waarin de opgeslotenen belet worden, door hun opsluiting zelve, kwaad te doen.
Prins komt ook voor de lange en zelfs voor de onbepaalde
straffen uit, en maatregelen, meent hij, zouden wel kunnen genomen worden om willekeur te keer te gaan. Hij zou zelf vooraleer
eenig misdrijf gepleegd werd door de gemeenschap maatregelen
willen zien treffen ten opzichte van geestelijk gebrekkige arme
kinderen, want anders, zegt hij, zal later de gevangenis of het
bedelaarswerkhuis met die kinderen kennis maken en wanneer
ze vroeg genoeg kunnen opgenomen worden is daarmee nog
iets te doen. Ook waar het betreft abnormale vrouwen, meent
schrijver dat Staatstusschenkomst gepast zou zijn.
Gaarne hadden we gezien dat E. P. Tummers ook met dezen
hoofdman van de nieuwe richting zou rekening gehouden
hebben. Alleszins zal al wie belang stelt in de gronden van het
strafrecht met veel genoegen en ook met veel nut zijn werk
lezen.
E. VL.
DERTIENLINDEN, Dr. F. W . WEBER'S « Dreizehnlinden }3,
overgedicht door Eug. De Lepeleer, 4e omgewerkte uitgaaf,
met 4 platen van J. Janssens. — St-Niklaas, J. Edom, Gent,

Suffer.
Een werk dat, nog betrekkelijk jong, en binnen een beperkt
gebied als 't onze, thans tot zijn 4e uitgave is gekomen, heeft
-eigenlijk geert recensie meer noodig. Onder de katholieke
Vlaamsche lezers, van den groenen collegegast tot den gedaag den pastoor toe, zijn er zeker weinigen die deze « Dertienlinden »
niet kennen. De bijval van deze vertaling is bijna zoo groot een
eer voor ons volk als voor den vertaler zelf. Want uitspanningslectuur is dit boek niet. Van dit meer dan van honderd ander
,

-

geldt het :

Om den dichter te verstaan
Hoeft men in zijn land te gaan.
Voor De Lepeleer zelf was dat minder moeilijk, gezien hij
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zelf dichter is, gezien hij met bewijzen die Vlaanderen niet mag
vergeten, reeds vroeger een dichterschap staafde, waarvan
deze vertaling de rijkste en weelderigste openbaring is. Maar
dat hij ons leespubliek vermocht mee te lokken zoo talrijk en
zoo graag, dat is een teeken dat ons volk iets anders wil dan
lichte lectuur, en dat het flink meestijgen kan als zijn kunst
eens ter dege wordt wakker geschud.
-gevol
Een trouwe, keurige vertaling gaf de Lepeleer alree in zijn
eerste uitgave. Van toen af was dit, na Gezelle's Hiawadha,
het beste vat we aan vertolkingsarbeid van poëzie in Vlaamsch1België bezaten.
Alwie vergelijkend las, Weber in de eene hand, de Lepe
andere, kon met elke bladzijde zijn genoegen voelen-lerind
stijgen bij 't zien hoe zusterlijk onze taal met die van Weber
samengaat, en hoe mooi een dichter- vertaler ons Vlaamsch kan
doen mee -rythmeeren met de rijke muziek van Weber's Duitsch.
Tot gewetensangst bijna had kan. de Lepeleer zijn heili gen kunstenaarswil gedreven om te ontsnappen aan het traduttore traditore dat ook de besten dreigt, en zoo was 't voorgevallen
dat hij uit getrouwheid aan Weber, jegens zijn eigen taalzin
weleens ontrouw had gepleegd. Germanismen en dialectvormen
waren er meer dan men voor lief nemen kon. Daarover nu
kwam ook wroeging, en de geschiedenis van het worstelen
tusschen de trouw aan Weber en de trouw aan zijn eigen taal
is te halen uit de wijzigingen en de omwerkingen die elke
nieuwe uitgave van «Dertienlinden» heeft meegebracht.
Want we staan hier voor een zeer eigenaardig, al te zeldzaam feit van letterkundige bezorgdheid. Zijn eerbied voor zijn
model kon en mocht de vertolker niet verder drijven dan hij
't aanvankelijk had gedaan. Nu werd zijn taak zijn eerbied voor
zijn eigen taal op diezelfde uiterste hoogte te brengen. Vorm
dus, louter vormwijzigingen, zijn te verstaan onder-wijzgne
al die omwerkingen. De zielsernstige opvolging zooniet van
Boileau's regel « Vingt fois sur le métier », dan toch van Hora
raad : Saepe stylum vertas.
-tius'
Van wege een man, die de helft van zijn leven een vruchtbaar professoraat heeft bekleed, krijgen we hier een predagogische les uit zijn eigen werk, wier blijvend gewicht niet valt
te versmaden. En de slotsom van een vergelijking tusschen de
laatste en de voorlaatste uitgave van « Dertienlinden », ver oorloof ik mij hier te geven :
Dadelijk valt het op, dat kan. De Lepeleer zijn speciaal
Vlaamsche woorden, zegswijzen, wendingen, uitgangen heeft
willen verzaken, en insteê daarvan naar algemeen Nederlandsch
heeft gestreefd. Strofe voor strofe na heeft hij uitgeplozen, en
vooral in de eerste helft van zijn boek bijna geen enkele ongewijzigd gelaten. Niet enkel om wille van de taaljuistheid, ook
zeer dikwijls om wille van de taalmooiheid heeft hij veranderd.
Onder de honderden voorbeelden zet ik hier enkele sprekende getuigenissen, met het oog op de eesthetiek der wijziging,
nevens malkaar
VORIGE UITGAVE: LAATSTE UITGAVE:
(i)

En de merel meldt in 't groen, wat en in 't groen zingt luid de merel
't liedje stil bij sneeuw verzonnen.
ze op de sneeuw stil heeft verzonnen
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(2)

Wat de linde mij liet weten,
wat in de eikenkruine ruischte,
toen ik's avonds horkte op 't keuvlen
dat er door de blaren kruiste.

Wat de linde in 't oor me lispte,
wat me de eikenkruin liet weten,
toen ik op hun loofgekeuvel
horkte, in 't donker neergezeten

Wat de wakkre beken raasden
die bergaf in 't wilde rennen,
woeste jongens die geen zwijgen
of geen stillezitten kennen.

Wat, bergaf, de beken raasden,
bij hun duizlig rassche ritten,
woeste jongens, onbekwaam te
zwijgen ooit of stil te zitten.
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(8) stille kluisnaars, 't woeste braakland
ijvrig bouwend met de spade,
woester herten vroom bevruchtend
met der leering lieven zade.

stille kluizenaars die naarstig
met de spade woeste wouden,
woester harten met der leering
lieve zaad bevruchten zouden.

(z6) of wanneer men woudwaarts gaan zou
om een braadstuk voor de feeste.

't zij ze om 't braadstuk voor den hoogdag
gingen stout door struik en hagen.

(22)

volk op volk als vloed en golven,
toornig 't een door 't ander bruischte

volk op volk, als waterbaren
toornig 't een door 't ander bonsde

(24) heel de schat, door Noordland's wijzen Al wat Noorden's diepe denkers
lang verzameld, was hem eigen.
vorschend vormden was hem eigen.
(25) vloog hij heim; in stervers noode
liet hem moeder haastig roepen.

vloog hij huiswaarts; haastig noodde
moeder hem : ze lag op sterven.

(3o) daar 't gewoel der menschenwereld
sterft voor 't stille rijk der schimmen.

Daar 't gewoel der menschen sterft op
"t stille strand van 't rijk der schimmen.

(39) te avond zult gij aan den heerd vrij
Ragnar's lijkzang vorezingen.

te avond aan den aard gezeten
zult ge ons Ragnar's lijkzang zingen.

Hoe de teekenende taal van de vierde uitgave wel eens
Weber zelf voorbijschiet in schoonheidsvermogen moge dit
volgende bewijzen
Weber zingt :
((In die Kirche, wo die Pfeiler
Wie gebannte FEinen ragen,
Die das schwere Steingewölbe
Keichend auf den Schultern tragen. «
(blz. 4o van de 3 e uitgave).
De 3e uitgave vertaalt :
Naar de kerke, waar de pijlers
als bezworen reuzen stijgen,
die, met zware steengewelven
op hun schoudren, staan en hijgen.
En de vierde verbetert :
In de kerk, waar hoog de pijlers
rijzen, reuzen daar bezworen,
die de zware steengewelven
kreunend met hun schoften schoren.
Toch heeft de verbeterangst, zooals 't meer gebeurt, ook
hier weleens een verzwakking gebracht.
Zoo stond er :
Zang nog klinkt er uit de lucht nog;
en nu staat er :
Klinken doet er zang de lucht uit.
Zoo werd de « felle borstelbeeste » jammerlijk veranderd
in een « borstlig zwijndierg.
Een enkelen keer zelfs krijgen we onzin
-
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Vroeger luidde 't:
onverhoeds de bruine schildknaap
stond daar vlak voor hem gerezen
en dat is geworden
plots, daar stond de bruine schildknaap
voor hem in de naaste verte.
Dat is een van die oogenblikjes, waarop in 't zware speur
ook de besten aleens de kluts kwijt geraken.
-werk
Mag ik nu even de aanmerkingen oprakelen die ik bij een
herdoorblären op de bladzijden vind gepotlood :
Zou kan. de Lepeleer ook niet vinden dat zijn nederlandiseerende zucht om al de vroegere uitgangs-e's weg te kappen
hem thans wat veel stop-nu's op den hals heeft gehaald.
't Woordje bleek (i) in den zin van pelouse a blanchir, is
niet mannelijk, maar vrouwelijk.
« Klaj5enz moest ik)) (321) blijft een verwarrend dialectisch
woord voor traten.
Waan te ostblinden (4),'t groen bemoste schrift ontsnuistren (3),
lijf en ziel liet zege ontstrijden, zijn uitdrukkingen onduidelijk en
onschoon.
Van zijn jacht op de germanismen uit de vorige uitgaven
heeft kan. de Lepeleer in zijn vierden druk een hoop mooie
vangsten thuisgehaald. Maar er loopt nog wel wat vrij. Late
hij me toe, hem voor zijn schranderen mikzin op een aanstaan.den tocht hem de volgende aan te wijzen :

onder loopen blauwe beken (i)
om dat kostbaar goed te zeekren (14)
vol van roerend weeke klagen (86)
om hier open ding te hegen (120)
achtzaan trapte 't paard en stapte't (164.)
om mij waakten brave menschen (265)
... ik schrijve
morgen het registrum wijder (3oi)
uwe God, de Nazarene (3o3)
al wie klopt zal in geraken (3o5)
want zij zullen troosting vinden (31o)
redden doch doet Gods genade (31o)
guit, gij hoopt mij beetgekregen (321)
't hoofd vol ernste dingen (35i).
Zeker zijn dit niet alles eigenlijke taalfouten, maar, als men
niet uit het Duitsch vertaalt, zal men nooit er aan denken zoo
in onze taal te spreken of te schrijven.
Dat zijn nog enkele tekortkomingen Een vijfde uitgave zal
ze zeker doen verdwijnen. Want die vlekjes weg te vegen moet
kinderspel zijn voor iemand die Weber op zijn hoogste vlucht
bijhoudt, en hem zelfs een enkelen keer voorbijstreeft. J. P.
DE SOCIALISTEN, PERSONEN EN STELSELS, door
Mr. H. P. G. QUACK, Ie deel. — Amsterdam P. W. Van
Kampen en zoon, Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel.
Dit is nu de vierde druk van het standaardwerk, Quack's
blijvende roem en een blijvende roem ook voor de taal waarin
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hij schreef. Om wille van dit werk hebben veel vreemdelingen
onze taal geleerd. De Belgische sociaal- democratische leider
Picard is in 't geval.
Deze vierde druk is bestemd voor hen, bij wie geen der
vorige uitgaven om haar hoogen prijs kon doordringen. Hij is
bestemd voor het volk. Moge nu 't volk de uitgevers op een
practische wijze bedanken voor hun streven. De zes deelen,
samen ruim 3000 blz., zullen ditmaal fr. 25 kosten, in plaats van
fr. 6o. Maar naar luid van 't prospectus valt er dan ook dadelijk
in te schrijven. Eenmaal de zes deelen verschenen wordt de
prijs verhoogd.

Prof. Quack zelf heeft deze uitgave bijgewerkt, zoodat we
thans krijgen een volledige historische uiteenzetting van het
socialisme, in al zijn openbaringen, tot het begin van de aoe
eeuw.
Het thans verschenen 1e deel bevat Het Socialisme voor de 19e
Eeuw : Inleiding, Plato's Republiek en het Grieksche Socialisme,
De Gracchen en het Romeinsche socialisme, De Esseeërs en de
eerste Christengemeente, Middeleeuwsch socialisme, Duitsch
Socialisme ten tijde der Hervorming, Socialisme onder de
Engelsche Puriteinen der 17 0 Eeuw, Socialisme in de Nederlanden der 17e Eeuw, Plockhoy; Socialisme in de Staatsromans ; Socialisme der fransche 18e eeuw; verschijnselen van
socialisme in de fransche Revolutie; de samenzwering van
Babeuf ; godsdienstig socialisme der i8° eeuw; Jesuieten,
Kwakers, Shakers en Hernhutters; Godwin en Mary Wollstonecraft; op het einde der 18e eeuw; de Economie en het
Socialisme.
Uit het prospectus weze hier een merkwaardige alinea aan
-gehald:
« Toen het eerste deel in 1875 in eersten druk het licht zag,
wekte het eerst zekere bevreemding en opzien, dat de toen nog
jonge auteur --^ in die dagen Hoogleeraar der Staathuishoudkunde aan de Utrechtsche Universiteit — zijn best ging doen
in een boek de elementen bijeen te brengen voor een objectieve
beschrijving van het bestaan en arbeiden der Socialisten. Dit
was, toen hij begon, iets nieuws. Hij dacht dat het niet vermetel
of onzinnig kon wezen, om de meeningen en daden dier Socialisten — wier theorieën door de heerschende school ijdel of
gevaarlijk werden geacht -- weer te geven zooals zij zijn, zonder er dadelijk bij te voegen, hoe zij, naar zijn oordeel, hadden
moeten zijn. Vele voorhoofden fronsten zich toen dat eerste
deel in druk verscheen. Maar de schrijver, inziende dat de tijd
niet ver meer was, waarin met deze stelsels rekening zou moeten
worden gehouden, ging ernstig en rustig met zijn arbeid voort.
Hij achtte het zijn plicht de welgestelde klassen er op te wijzen
dat het Socialisme niet is een tijdelijk, voorbijgaand verschijn
maar verband houdt met de voortdurende, niet af te wenden-sel,
gedaante-verandering der maatschappij. Dat hij dit, wat thans
algemeen erkend wordt, vóór vele anderen heeft begrepen, is
zijn verdienste, en niet minder dat hij de resultaten van zijn
omvangrijke, diepgaande studiën op dit gebied zijnen tijdgenooten in een zoo helderen en artistieken vorm heeft aangeboden ».

V. W.
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GODVRUCHTIGE MAENRYMEN, door KAREL VAN DEN
OEVER,

40 blz. Pr.

I

oo

Om dit enkel kleine bundeltje reeds alleen mag Van den
Oever's naam in onze letterkunde opgeteekend blijven. Hij die
gewoon is aan den omgang met dichters, zal niet veel verzen
van dit boekje moeten lezen om te zien dat hier een waarachtig
dichter optreedt.

Niemand late zich afschrikken door den minder verkwik
Oever van elders, die, vooral in zijn beschou.--kelijnVad
wend proza u aleens op kronkelpaadjes leidt welke door hun
schilderachtigheid niet altijd vergoeden den last en het tijdverlies u door zulk een wandeling aangedaan. Men l)renge terug
in zijn geheugen den schrijver der Kempische Vertelsels, en,
in die gunstiger stemming, ga men tot deze Maenrymen. Voor
de anderen, voor hen die Van den Oever tot nog toe in 't geheel
niet kennen, kan ik niets beters aanraden dan juist dit pas verschenen gedichten - bundeltje.
Wij hebben thans innig-vrome dichters, stil-zuivere godsvrucht in poëzie meer dan ooit in Vlaanderen : denk aan hen
allen, die Guido Gezelle den weg heeft gewezen (aan Walgrave
en Caes. Gezelle vooral), denk aan Eeckels, denk aan De
Voght en Jar. Eeckhout. Onder hen allen dringt Karel Van den
Oever naar een eerste plaats, een gansch afzonderlijke en
persoonlijke daarbij. Zijn godvruchtige maenstemming is archaistisch. Met fijn kunstgevoel heeft hij beseft hoezeer hij
zijn dichtersvoordeel er bij halen kon, weer eens aan te sluiten
bij onze beste zestiende en zeventiende -eeuwsche godsdienstige
lyriek. Een lyriek, die hij door eigen leiding heeft genoten, en
wier doorproeving hem uitstekend de taal dier meesters heeft
geleerd. Die taal heeft hij dan ook tot de zijne gemaakt: een taal
nu eens blinkend als kostelijk oud koper, dan weer trillend en
zinderend als een harp van den ouden Sweelinck, maar telkens
weer, en vooral, suggereerend voor het droomend gezicht de
landschappen van Ruysdael en Hobbema... Diep moet Van den
Oever zich hebben ingeleefd in die poëzie van drie eeuwen
geleden om tot zulk een uitslag te geraken.
Als motto kon de dichter best hebben gekozen de schoone
strofe uit een Aendachtigh Liedt van zijn vriend Bredero :
«Slae ick mijn oogen op,
U Son schittert van verre,
Des daeghs, moer in de nacht

So dryf t de Maen haer i5racht
Met goud en silvre Steryen.
Elk liedje is immers een maanliedje, maar telkens met
enkele slotverzen waarbij de ondertitel van 't bundeltje wordt
verklaard : Liefdesuchten opgedraeghen aen onzen Heer Jesus Christus
die dent nacht deser weirelt verlicht. -- Zooveel maangedichten,
zooveel liefdezuchten, als jaren in Christus leven ; deze mystiek
is echt genoeg, om ook, naar den trant der oude, het symbolisme van 't cijfer in 't oog te houden.
Niet overal natuurlijk is de dichter even zuiver en gelukkig.
Zoo schijnt mij VIII nogal gekunsteld-leeg, ook de aanhef van
IX is zwak. Maar uit elk gedicht valt verrassende schoonheid
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te rapen. In X, XIX en XXXIII zijn geen vlekjes te ontwaren.
Als een staaltje van deze poëzie weze hier 't slot van IV ge
geven.
« Vaert wyder op en doet uw vrome en gulden straelen,
Soet maentje, op 't besneeuwd en reyn bosschaedje daelen
Waer ick te klappren zit van bitterlycke kou;
Kom' op mijn paerse mont uw koele strael genesen,
Daer soudt, ge een dankgebedt so sonderling op lesen
Om Godts doorsichtich licht dat ick in u aanschou. »
Onder de dingetjes die Karel van den Oever allicht bij een
ter vermooiïng van 't geheel kon wijzigen, durfde ik
aanteekenen : fieltje (blz. 21), slot van XX, die Godts voghelvolck
zal wecken, (blz. 26) dit bijhalen van geluid schijnt mij hier
onecht, -- ontheldren, laatste vers van XXVI, versta ik niet in
dit verband — kleine stoornissen in 't genot van 't geheel. Want
een ongewoon genot is het, in dezen dichter van heden het
beste te zien verrijzen van die soort poëzie, die Bredero, Revius,
Camphuysen, Stalpaert, Luyken ons lang geleden zoo heerlijk
vermochten te geven. J. P.
2dß uitgave

,

LANGS

DEN

WATERKANT, door HERMAN BACCAERT. --

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,

Ygzz,

134. blz.

Een onzer beste jonge werkers, die Baccaert. Hij werkt en
hij wekt. Jaren reeds doet hij zijn best voor het volk, en waar hij
optreedt, stroomt het publiek de zaal telkens vol. Hij zegt en
zingt voor Vlaanderen. Maar ook het voorbeeld van zijn leven
preekt. Hij arbeidt met overleg en geestdrift. Hij wil iets worden,
en hij weet, als iedereen zoo wil, dat ook ons volk iets zal zijn.
Ook zijn pen is ongewoon bedrijvig. Over Hiel schreef hij een
merkwaardige monographie, de Vlaamsche Academie bekroonde
hem om zijn werk over de kantnijverheid, in tijdschriften van

Noord en Zuid levert hij vers- en prozabijdragen. En zijn laatste
novelle uit Dietsche Warande ((De Onweerbaren » heeft hij nu
omgewerkt tot « Langs den Waterkant »:
De Warandelezers hebben gelegenheid gehad om Baccaert's
verteltalent te waardeeren. Voor zijn kunstenaarsgeweten pleit
het dat hij nu nog een heeleboel aan zijn kantwerkstersverhaal
heeft gewijzigd ; en waarlijk, waar het vroeger wat slenterde
is 't nu levendig geworden en fiksch.
Zoek bij Baccaert niets buitengewoons. Hij gevoelt geen
opj aging, en hij bedoelt er ook geen. Hij teekent kalm en rustig
zijn personen naar 't geen hij in 't leven duidelijk ziet, hij laat
ze praten met malkaar zooals hij het zelf heeft gehoord —
behalve een enkelen keer waar Sofietje om wille van 't geen de
lezer weten moet, onnatuurlijk vertelt. 'k Bedoel blz. 16-17 :
«Bij die droeve wederwaardigheid.... » Dat mocht de schrijver
zelf hebben meegedeeld buiten de samenspraak van zijn menschen. Nu en dan een idealistische Conscience-bevlieging, in dit
reëele levensbedrijf, doet aan de figuur van Leentje geen
deugd : (c Och, moeder.... » blz. 48. — Bepaald verkeerd is, in
Sofietje's geest, de wij sgeerige zet : « Voor het oog enblik althans (blz. 49). Jules mag er zijn. Pittiger en vinniger is Jufvr.
Schoonj ans geschetst. Maar het pronkstuk van de typenreeks
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is kanunnik Van Gaelen. En hij die een bladzijde kan schrijven
als « Het was tijd voor de vespers .... biggelden twee tranen
neer » (93-94) heeft zijn sporen in 't lettergild verdiend.
Over 't geheel een verhaaltje zoo natuurlijk-eenvoudig dat
het heel ongewoon is. Echt pretentieloos, zuiver werk.
J. P.
DAS BELGISCHE BANKWESEN, von Dr.WALTHER MEYNEN.
— Berlin, 1911. Franz Siemenroth. 13o blz. Prijs : 3 Mark.
Dit boek gaat eigenlijk niet diep en wie onze Belgische
banken kent zal er niet veel nieuws in leeren. Maar toch moet
men den schrijver dankbaar zijn, want hier hebben we een
algemeen overzicht over onze bankinrichtingen en, wonder
genoeg, dit bestond niet tot hiertoe, zelfs niet in eene van onze
nationale talen. Het werk is in drie deelen verdeeld, waarvan
het laatste wel het belangrijkste is. In het eerste komt eene
historische schets van het moderne bankwezen in België. Dat
gaat van i815 tot -op heden- In het tweede wordt gewezen op de
belangrijkheid van de Belgische banken en in het algemeen op
hunne inrichting : wat zij doen, hoe zij ingericht zijn, in welk
opzicht ze verschillen of overeenkomen met dergelijke inrichtingen van naburige landen. In het derde deel krijgen we eenige
inlichtingen over de voornaamste van onze Belgische banken,
te beginnen met de Nationale bank, de Société generale, de
Crédit général liégeois, enz. Zooalp, we 't reeds zeiden : niet
diep, maar een goed algemeen overzicht; di, zal ook den lezer
treffen dat onze banken., veel meer dan de buitenstaanders
dikwijls denken, onze nijverheid vooruithelpen.
Eene kleine bemerking betreffende de Union de C'édit, te
Brussel. De schrijver zegt te veel wanneer hij beweert dat zij
zou zijn eene samenwerkende maatschappij. Tien jaar geleden
werd eene afzonderlijke wet gemaakt voor de Unions de Crédit
die veel gelijkenis hebben met samenwerkende maatschappijen,
maar de bepalingen voor de Unions de Crédit zijn toch op de
samenwerkende maatschappijen niet toepasselijk. E. VL.
LEVEN EN DEUGDEN VAN DEN DIENAAR GODS,
DEN E. P. VALENTINUS PAQUAY, MINDERBROEDER, door P. REMACLUS MOONEN, O. F. M. — Mechelen,
St-Franciscus' Drukkerij, 1910 ; 398 blz.; prijs : fr. 1,25.
Het aandenken van het ((heilig Paterke », dat den I Januari
i9o5 te Hasselt overleed, ligt den meesten lezers van de Dietsche
Warande nog verscll in het geheugen. Voor de tien-, ja honderdduizenden die den vromen kloosterling, den ijverigen predikant,_ en vooral den onvermoeibaren, zich slachtofferenden
biechtvader hebben gekend, zal het een welkom nieuws zijn,
te vernemen dat een uitgebreide levensbeschrijving van hem
is verschenen.
Den E. P. Remaclus, die het geluk mocht smaken den man
Gods onder zijn onderdanen te tellen, en hem in zijn dagelijkschen handel en wandel gade te slaan, -- zijn we uiterharte
dankbaar, dat hij het op zich genomen heeft, ((de verschillende
indrukken » op te teekenen ((die zoovele zielen in den omgang
met het heilig Paterke van Hasselt hebben opgedaan )? (bl. 9).
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Wel te rechte waarschuwt hij den lezer in de inleiding, dat den
levensbeschrjver van P. Valentinus de taak niet gemakkelijk
valt, want « in zijn uiterlijken levensloop bespeuren wij weinig
of niets ongewoons. Als een rustig water onder donkere bogen
zijn zijne dagen heengevloeid» (bI. 1i ) ; en « door zijn grooten
ootmoed, heeft hij over geheel zijn zieleleven een sluier geworpen, waardoor het oog zijner intiemste vrienden zelve niet
heen te dringen vermocht. » (bi. 1 3). Edoch, al verklaart de
schrijver zich onbekwaam ((de ontwikkeling te laten zien van
dit inwendige leven, en aan te toonen hoe het, van de eene
mystieke gratie door de andere, naar die hooge versiondenheid
in-God opgeleid werd)) (bi. 1 2). - toch meenen wij dat hij er
volkomen in geslaagd is, de beminneljke figuur van den heiligen
Pater - voor zooveel men dit redeiijker wijze kon eischen voor onze oogen uit te beelden. Het mag verwonderend heeten,
dat hij het leven van een man die slechts ongewoon was in het
gewone, door zijn psychologische en ascetische opmerkingen
en door zijn alleszins voortreffelijken stijl, zoo onderhoudend
heeft weten te schetsen. Trouwens, al wil dit werkje «op letterkundigen stijl niet de minste aanspraak maken» (bi. 'j), het is
zoo keurig van uitdrukking, zoo passend van toon, zoo gram
matisch-zuiver van taal, dat ook de lastigste niet licht stof tot
afkeuren zal vinden. - Wat den uiterlijken vorm betreft, het
aristocratisch papier, de uiterst verzorgde druk, de fraai-ronde
kunstletter, de afboording der bladzijden met roode lijn, de
illustratie met zes platen en een chromo-portret, eindelijk het
handig en sierlijk formaat maken dit boek tot een prachtige,
neen tot een pracht-uitgave, die den gestelden prijs tweemaal
waard is.
Om deze voortreffelijke hoedanigheden, en meer nog om de
aantrekkelijkheid der edele figuur die het voorstelt, schijnt het
ons van aard om veel goed te stichten in het hart van welmee
nende menschen. Niet alleen voor hen die P. Valentinus hebben

gekend, ook voor anderen zal het van het hoogste nut zijn:
((Als vanzelf zal zich uit deze bladzijden de geest van het heilig
Paterke losmaken, vóór den lezer komen staan. en hem een
van die korte, krachtige woorden toespreken die als zaadkorrels
in zijne ziel vallen en opbloeien zullen tot vrucht. (bi. io).
P. DE DURA.

FIERE MARGRIET VAN LEUVEN, door ALFONS DEKKERS,

- Derde duizend. - Antwerpen, drukkerij « De Vlijt »,
Nationalestraat, 54, 1910, 8o blz.
Een kinderboek, maar dat door hen gaarne zal gelezen
worden en hun ook iets zal leeren. Dekkers heeft verscheidene
dergelijke geschiedkundige werken uitgegeven; hij schrijft
gemoedelijk, en weet voor minder ontwikkelden de zaken
bevattelijk en ook aangenaam voor te dragen. J. L.
DE WERELD IN! door JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA,
uitgave voor de lagere scholen van Vlaamsch België, bezorgd
door J. Van Dyck en A. Swerts, 4e stukje. - Groningen,
B. Wolters, 1 6o blz.
Daar is 't eindelijk! Het heerlijke leerboekje, gewijzigd
voor onze Vlaamsche scholen, het voorloopertje van de heele
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serie Dicht bij Huis en de Wereld in, die Holland heeft veroverd,
en we dus ook eerlang hier zullen welkom heeten.
Alle onderwijzers, alle huisvaders ook, nemen eens de
proef met dit eerste. Met deze boekjes zal 't kermis worden in
onze scholen en kinderkamers.
Een wensch : de onderwerpen mochten nog wat meer
vervlaamscht worden. Zoo kon een beetje aardrijkskunde »
over Oost-Indië best vervangen worden door over Congo.
V. W.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
- ONZE KUNST, Juni 1911. -- Een schilderij van Adam van
Noort (Max Rooses). --- Karel van der Stai5jen (Arnold Goffin). --Onze Ainbachts- en ,Nijverheidskunst (Jac. van den Bosch). -- Inhoudstafel van het eerste halfjaar 1g11.
-o JONG DIETSCHLAND, Paschen, igii. —Iets over Thomas
en Bonaventura (L. Reypens) : Een fijn-inzichtige parallel. —
Uren bewondering voor groote kunstwerken (J. Oorda) : Ditmaal
Florence's straten en 't klooster S. Marco. -- Verzen. -- Uitgebreide rubriek-boekbesprekingen.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE, Maart 1911. -- Over de
nagelaten werken van H. Waelput (E. Van Oyei : Geestdriftig over
dezen te vroeg gestorven zge eeuwschen Vlaamschen toon
--- Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt (W. De-dichter.
Vreese), namelijk de vertaling van Tasso's Verlost jerusalemn.
Een handschrift, waarover men trijfelde of 't al dan niet van
Vondel's hand was, berust in Oxford; een ander kwam aan 't
licht bij Van Dorme's veiling. Het handschrlft in de keizerlijke
Bibliotheek te St. Petersburg, door W. De Vreese onderzocht,
is ontegensprekelijk Vondel's eigen schrift. — Nog over oude
Schilderijtjes (Jan Bols). — In den schoot der Academie wordt een
Commissie voor Incunabelstudie ingericht. -- Kleine verscheiden heden (Edw. Gailliard) . — Het Examen van kantonaal schoolobziener
over het lager onderwijs (G. Segers).
-$ SINT-LUCAS, April igii. -- Over Beginselen (R. Lemaire) :
Wat er zooal werd uiteeng edaan op de jaarvergadering van het
St. Thomas- en St. Lucasgilde in October laatstleden té Leuven. -- De Stijl der Middeleeuwen (L. Cloquet) : , Christelijke ingeving, liturgisch doelwit, logisch karakter, eenheid in de kunst,
volksaard, overlevering. — Geen Forenulen (E. Gevaert) : t( Gelijk
God wil verheerlijkt en zijn Evangelie wil zien verkondigd
worden in alle talen, zoo moet de christelijke schoonheid ver
verkondigd worden onder welke vormen ook, als-herlijktn
die slechts oprecht zijn ». Bravo, ook in de letterkunde hebben
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we dat steeds voorgestaan. -- Bij den Haard (de Wouters de
Bouchout), met afbeeldingen van schoorsteenen in allerlei stijl.
— Kasteel te Wychen (J. van Gils) : Detailstudie over dat merkwaardig Hollandsch slot.
VOLKSKUNDE, 5-6, igii. Melk en Zuivel in de Volkstaal
(Schoonjans). -- Sj5reekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen oo
Volksgeloof berustend (A. De Cock) : de rol der vogelen. — De
Vlaainsche kinder5renten (E. Van Heurck) met eigenaardige afbeeldingen van prenten, indertijd door het huis Brepols & Dierc
zoon, van Turnhout verspreid. — Volkswijsheid over het weer
(J. Goossenaerts).
DE STUDENT, Paschen, 1911. -- Eendrachtig voorwaarts !
(A. B.) : ter vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool. —
Volksontwikkeling door de kunst (J. Van Vroeslaer). — Folklore en

Dialect (J. Goossenaerts). — Onze Derde Vlaainsche Studentenlanddag
(P. d. B..) -- Een Held (Stokers) : over «Mijnheer Chainaye »,
merkwaardige rubriek.— Mengelingen. -- Boekennieuws.— Overzicht
van tijdschriften. — Letterkundige bijdragen in vers en proza.
DE LELIE, April 191 1. -r– Uit de Geschiedenis der Mode
(Joh. Wigman) : natuurlijk in de eerste plaats het keurslijf. —

Over den Rooinsch- Katholieken Leekever leegsterstand (H. Damen). —
Vrouwenrechten (Alb. Steenhoff-Smulders) : ja, ja, ook de staat
— Nanduty-Kant (Fr. ' Svensson) : uit Zuid- Amerika. —-kundige.
Deensche kunst (E. Toufkens) : sieraden. --- Een Lelie-Kunstavond
(H. van Calken) : over Mevr. Wensma-Klaassen met W. Smul
Verloren Zoon ». — Mode-Kroniek. -- Novellen en verzen. -ders,«
— Mei, zgzz. — OOstanding, met een plaat van een onzer
onbekende Primitieven er bij (V. d. E.). — Van de Noorsche
Lente (X). — In Meinoriain (S. Meyboom): Mevr. de Gottrau
Watterville, de flinke, Zwitsersche sociale werkster. — Kunst-

uaaldwerk (I. Van Emstede-Winkler) : prachtig geïllustreerd. -De verzorging van Gezondheid en Schoonheid (G. Elbers) : aan de
hand van A. Plothow's cc Buch der Frau ». -- De inrichting onzer
Woning (G. Elbers). -- Mevrouw Helene De Rudder en de Vernieuwing der Borduurkunst (C. Poupeye). — Novellen en Poëzie.
-o BIEKORE, nr 8 enz., 1911.—Lucifer: een uitvoerige studie
over Vondel's treurspel, door L. De Wolf.
VLAAMSCHE ARBEID, April iii. -- Prentbrieven uit
Holland (J. De Cock) : Weerom Cock op zijn best; hieronder
die bladzijde over de Hollandsche pers, al dadelijk beroemd en
berucht. — Verzen van Theo Weiman. -- Over Ons en Anderen
(K. Van den Oever) : Een meting van katholieke en andersdenkende geestesruimte. — Gedichten van J. Reddingius. -- Een
Beiaard-Concert (H. Baccaert) : een hulde aan de kunst van Jef
Denyn. --- Verzen van Annie Salomons en A. Kluyskens. -- Erg
lichte kroniek over Duitsche letterkunde.
VAN ONZEN TIJD, Nr 25 tot 35. -- Dank zij dit weekblad wordt er door velen naar den Vrijdag-avond gehunkerd.
Geen gezelliger uurtje dan dit waarop men kan lezen en
« prentj eskijken » in een versche aflevering. Weer een keur van
prozabijdragen door Molkenboer, Alb. Steenhoff-Smulders, Van
Poppel, Endepols, Maria Viola, Marie Koenen, Felix Timmer-
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mans, Bruinsma, Bruna, Joz. Muls, J. Van Lieshout, Arendtsen,
Ger. Brom, Marie Gijzen, Lud. Daniels, enz. Verzen van
Peerken den Belg, Constant Eeckels, (o. a. een pracht van een
Ave Maria), Caes. Gezelle, enz. -- Allerhande wetenswaardige
nota's over kunst en Letterkunde.
NIEUWE GIDS, April, 191 I, — Leo en Gerda (A. W. Timmermans) : slot van den roman, die, hoewel zeer ongelijk, en
slordig weleens, toch een ongewoon kranig werk is, naar omvang en inhoud. — De Litteraire- historisclhe beteekenis van Mr Joh.
Kinker (Dr J. v. d. Bergh van Eysinga-Elias) : een uitvoerige
studie, te leggen nevens den « Kinker » van Kalif, in 't VIe deel
van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. — De
Memoires van een Oud-Limburger (F. Erens) : nieuwe kijk op het
eerste keizerrijk, dank zij dit boek : Lieutenant Henckens,
Mémoires, La Haye, Nijhoff. — Het Fonteintje (F. Timmermans
en F. Thiry) : een nieuwe novelle van die talentvolle Lierenaar,
fijner gestemd en zachter geuit dan gewoonlijk. — Gedichten
(Joh. Reddingius). --- Literaire Kroniek (W. Kloos) : Over moderne en vroegere kritiek. «Plus ca change, plus eest la même
chose ». — Philosoßhische Kroniek (Mr G. Grashuis) : over het
«Tijdschrift voor Wijsbegeerte » dat nu in zijn 5n jaargang is.
-- Staatkundige Kroniek en Buitenlandsche Staatkundig Overzicht
Een eeuw Russische Geschiedenis.
-- Mei igii. — Het Verdrag (Sam. Goudstuit), tooneelspel.-Een Zielsbeschrijving (Mr Grashuis) : het 10e boek van Augustinus'
Bekentenissen. Mr Grashuis heeft geen vrede met de vroegere
vertalingen, hoewel hij Erens tegen veel aanvallen verdedigt.

Nu gaat hij zelf een proeve leveren. Maar vooreerst in deze
afleveringen de « toelichtingen ». -- J. H. van 't Hoff (W. Jorissen) : een hulde aan den grooten ontslapen scheikundige. -01 Arti : P. Cornelis de Moor en M. j . Van Raalte (Corn. Veth)
twee zeer verscheiden schildersnaturen. — Biog ra1hie : (H. De
Boer) : Over de verzenbundels : Uit de Stilte van J. Schurmann,
en Stem mingen van J. Reyneke van S,tuwe. — Verzen van Laurens
Van der Waals. — Literaire Kroniek (Kloos) : over het Nieuwe
Testament door H. Oort, 1e aflevering. Een nieuwe protestantsche_ vertaling, die veel ophef maakt. Kloos heeft het over
Mattheeus, den kunstenaar. — Philoso1hische Kroniek (Mr Grashuis) : de Roomsche wijsgeeren staan bij de Nieuwe Gids aan de
orde : Na de uitvoerige studie over Pater De Groot's `c Denkers van onzen Tijd » hebben we hier nu een even waardeerende bijdrage over Beysens' Criteriologie. --- Buitelzlandsclee
Literatuur (P. N. Van Eyck), nr 7 van die merkwaardige reeks,
ditmaal : Ernest Dowson, den Engelschen dichter. -- Buiten
staatkundig Overzicht : Spanje.
-landsch
(

DE KATHOLIEK, Mei i9ri, -- Ruusbroek de Wonderbare
(G. Van Poppel) : De Ruysbroec -bijdragen komen gedurig
talrijker; dat is verheugend. En een pen als die van Van
Poppel, den goeden vriend der Vlamingen, is juist wat we
hebben moeten om 't meer abstracte van Ruysbroec's kunst
aanschouwelijk te maken. — De Benamingen Schorselwoensdag,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (B. Kruitwagen).

— Over den strijd in de katholieke nieuwere Duitsche literatuur (H.

Garrels) : Te lezen nevens Prof. De Cock's verhandeling over
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de jongste Duitsche letterkunde, in de Hoogeschooluitbreiding.
-- Siger van Brabant (P. De Groos) : Over P. Mandonnet's « Siger
de Brabant et Ï'Averroïsme Latin au 13e siècle », een gids in 't
intellectueele leven der Middeleeuwen. -- Verzen, Kronieken.
-á ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT,

April zgzz. — Paul Troubetzkoy (Ch. Snabilie), de Russische
kunstenaar, die o. a. het bronzen ruiterbeeld van Tolstoi maakte.

Eerre Tentoonstel'ing van Mahornedaansche kunstwerken (H. v. d. V.),
weeral rijk geïllustreerd. — Herinneringen aan Sjan2je (B. Higgers
van Ysselstein) : Ditmaal over Avila, de stad van Ste Theresa.
-- Een en ander over Boegineesch Smeedwerk (J. Sinia). -- Vervolg
van den roman Gysbert en Ada (P. Duanaar) ; een novelle :
,Jalouzie (E. Van Burg). — Verzen van Rich. De Cneudt en Ellen
De Clercq. --- Boekbesjveking.
— Mei 1911. --- De Schilder der Salone's (Th. Van Lelyveld
Over Gustave Moreau, met een pracht van platen. — Yaaansche
kleurendrukken in het Rijksethnograjhisch Museum te Leiden (M. De
Visser). — Slot van Gysbert en Ada; de roman is toch wat dof en
zwaar soms. -- Kindje, schets van Anna van Gogh- Kaulbach. —
Verzen van Rich. De Cneudt, Ary Delen en Laur. Van der
Waals.
DE BEWEGING, April ii i. — Heimelijke Nachten. (M.
Uyldert), schets, romantisch genoeg. --- Hoe ontstond de Ridder roman (G. Busken-Huet) ; verstandige gissingen over den oorsprong der Arturromans. -- Verzen van W. Van Doorn en Is. de

'Vooys. — Geschiedenis en Stelsels van Gymnastiek (H. V. B). — Nagedachtenis aan Fr. Bezemnee. (W. L. Panning). — Gedachten over en
Bezwaren tegen het Ineenschakelingsraj j5ort (G. Slothouwer) : Met
veel vrucht zou dat Ineenschakelingsrapport te dezer ure door
onze volksvertegenwoordigers kunnen geraadpleegd worden. —
Gustaf Fröding. (A. Verwey) : de onlangs gestorven Zweedsche
dichter.
-- Mei, 1911. -- De Ontwikkeling der Moderne Nijverheidskunst
(T. Landré) : het Hollandsch werk is van beter gehalte dan het
Duitsch. — Milton's verloren Paradijs, de vertaling van Alex.
Gutteling voortgezet door Alb . Verwey. -- Opstandigheid en Dichtkunst (Is. P. De Vooys) : de Hollandsche dichters in betrekking
tot den geest van Shelley. p-- Gedichtes van Penning, N. van
Suchtelen, G. Gossaert en Is. P. De Vooys. -- Beelden uit Londen
(M. Uyldert). — Bologna (T. J. De Boer). — De Arbeidswet in de
Tweede Kamer (J. Molenmaker) : Over Vondel's « Jejbhta » (A.
Verwey).
DE NATUUR, 15 Mei 191I. — Doorgroeide Bloemen (J. C. C.).
— De toekoanstige Lantaarnoftsteker (D. Stavorinus) : Weeral een
nieuwe machine. -- Geschooldheid en Techniek. — Vliegen en Vlieg
Snijben. — Een Praatje over de chemie van onze Voeding.-machines.
--- Gazoline. -- Gloeilicht. --- Het tegenwoordig standjunt der draad
-ZozeTl/hni(H.
Wesselius).

STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 4er Heft 19 11. — Das

i{nglingsj5roblemm in neueren Romanen (Al. Stockmann) : de groei
van knaap tot volwassen man, in enkele hedendaagsche romans,
in ((Notwebers Gabriël » van Anton Schott, in «Jacob Brunner »
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van Henriette Schrott, in ((Der Prinz » van Joh. Schlaf, in
((Martin Augustin » van M. Scharlau, in «Boy » van L. Coloma. -- Der kl. Ignatius von Loyola in liberaler Beleuchtung (0. Zimmermann) : ditmaal in Duitschland. -- Bilder und Vergleiche aus
dent byzantinischen Hofleben in den Homilien des Makarius (Jos. Stiglmayr). — Was sagt uns heute die Wissenschaft über die tierische Abstamninung des Menschen? (Karl Franck) `: met al haar stellingen
en onderstellingen geraakt de wetenschap geen stap verder,
((Der Mensch steht auch jetzt noch dem Affe so ferne wie
früher ». --- Allerhande recensies.
-- 5er Heft, 1911. — Yens Peter ,7acobsen's A theisinus (J. Overmans) : de troostlooze levensbeschouwing van dezen genialen
Deen. — Die Moraltheologie der Gesellschaft 7esu in liberaler Beleuchtung. — Die Freidenkerbewegung (0. Zimmermann) : ditmaal over
de leer der vrijdenkers. — Ook vervolg van de ((tierische
Abstammung)) (K. Frank) : ((Der Mensch hat sich nicht aus
dem Tiere entwickelt ». -- Recensies enz.
-« ONS GELOOF, April 1911. — Over het Geluk (J. De Cock) :
flinke vertaling uit St. Thomas. Prof. De Cock zal nog meer
leveren uit de «Summa ». -- De Godsdienst beschuldigd van onmacht
obi zedelijk gebied (J. Van Mierlo Sr). — Overzicht der Vlaamsche Pers
(L. Coppens). -- Over het Toneel (J. Bernaerts). — Vlaamsche
Studiedagen te Leuven, enz.
— Mei 1g11. — De .Volkstelling van Quirinius en de Geboorte van
,resus (Th. van Tichelen). -- Het christelijk Geloof en de Oors5rong
van het Leven (J. Mansion). -- Allerhande mededeelingen over
studiedagen, tooneel, pers, overzicht van tijdschriften, enz.
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JOHANNES JORGENSEN
Als ik aan Johannes Jorgensen denk, zie ik hem voor
mij, zooals ik hem het laatst gezien heb, nu ruim een jaar
geleden. Op zijn knie zat een klein jongetje, heel fijn, heel
blank en heel blond. Johannes Jorgensen keek het ventje
met zijn eigenaardig-glanzende, bruine oogen glimlachend
aan en boog zijn donker hoofd, met het zware, kort geknipte haar naar het blonde kopje toe en herhaalde, zeker
wel voor de vierde maal, terwijl hij met den wijsvinger
van de rechterhand éen voor éen de vingers van de linkerhand aanraakte : ((Luister nu goed, JO*rgen : Duimelot
viel in het water. Likkepot heeft hem er uitgehaald. Lange
aap heeft hem naar huis gebracht. Vingerring heeft hem
in bed gebracht en het Kleine Ding is 't aan vader en
moeder gaan vertellen, wat heel stout was en daarom is 't
Kleine Ding altijd klein gebleven en is nooit zoo groot
kunnen worden als de andere. Nou jij, Jörgen. » Maar
jorgen was door het interessante eind van het verhaal het
begin al weer vergeten en zag bovendien iets dat hem nog
meer scheen te interesseeren dan het rijmpje dat Johannes
Jorgensen hem voor zeide. ((Wat een mooie ring,)) zei 't
kind op eens, het eindelijk wagend zijn bewondering uit
te spreken. terwijl hij met zijn fijne vingertje wees naar
een ring, dien Jorgensen droeg. « Hebt jij geen ring,
J örgen?)) vroeg Jorgensen, en het ventjè antwoordde met
een gezicht waarop duidelijk te lezen stond hoe dom hij
die vraag vond : «Wel neen, natuurlijk niet. ik ben immers niet verloofd. » En toen Johannes Jorgensen en ik
daarop in lachen uitbarstten, verborg het kind verlegen
zijn blonde kopje tegen de breede borst van den «verloofden)) Deen, die mij juist verteld had dat hij vader was van
ik weet niet hoeveel kinderen. Twee lagen er in het ziekenhuis met mazelen. Twee anderen waren reeds volwassen éen dochtertje was zijn speciale lieveling... - ik was op
het punt te vragen of dat het ((kleintje », was dat hij zoo
lief hezingt in «Stilleven », een van zijn vele heerlijk
J
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mooie versjes,— maar hield mijn vraag in. Ik vond 't onbescheiden, evenals ik al het uitvragen en uitvorschen onbescheiden vind waar het een dichterziel betreft. Een dichter
zegt al zooveel, uit reeds zooveel van zijne intiemste denken en voelen en toch willen de menschen dikwijls nog
-meer weten. Hoe vaak ook worden er uit de werken van
een dichter gevolgtrekkingen gemaakt. Hoe vaak hoort
men niet: « daar beschrijft hij zich zelf, » daar bedoelt hij
die en die, » «dat is een stuk uit zijn eigen leven, » en
wat weet men er van? Er is niets dat mij meer hindert. En
ik geloof dat de werken van Joh. Jorgensen bizonder
worden uitgeplozen, omdat hij van een duisteren afgrond
opgestegen is naar het éene, ware Licht. De dichter heeft
het gras dat in zijn eigen tuin groeit, niet altijd even
«schitterend »» gevonden, noch het stukje grond dat hij
bebouwen mag « even heerlijk mooi n als in bovengenoemd
gedichtje. De geest van tevredenheid, die uit dit versje
spreekt en uit zoovele andere, waarin hij de natuur bezingt
— missen wij in de meeste van zijn andere gedichten. De
melancholie die ons toe nevelt uit « Ondergang », waar het
heet :
« Tijden zwellen aan, verzinken,
't Leven raast voorbij !
Wat ons 't laatste wordt ontnomen
Is de droom — die blijft ons bij . »

en uit de twee laatste verzen van « Kerstmis in de Achterbuurten » :
« Er leven in donkere wijken
Opgroeiend in steenharden grond
Zooveel ,kleine menschenplantjes
Als of er geen zonlicht bestond.
Zooveel kleine levende zielen
Wie nooit geluk bescheen. —
0, gij ! die hart hebt en rnidd'len
Neem ze op, breng ze elders heen ! »

schijnt veel meer overeen te komen met de gemoedsstem
dichter. De _arme dichter die in zijn-mingvade
« Kerstrozen » geen andere bloem voor het kind Jezus
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vindt dan ((de bleeke kerstroos, geboren in nacht en
sneeuw ». Rozen kan hij niet aanbieden, want die ((stierven
met zijn eigen bange jeugd, de laatste bloeien op twee
graven, heel ver weg. » Ook geen witte lelies, want die
« verdooven met haar verleidelijk zoete geuren alle goede
intenties en alle energie. » Nog minder reseda - haar geur
is veel te goed en te rein, voor haar « slaat de dichter
zwijgend de oogen neer. »
jubelen in verzen doet hij nooit - als groote levensvreugde ooit zijn deel geweest is, heeft hij nooit de behoefte
gehad - of den moed - om die in poëzie om te zetten.
Weenen doet hij des te meer. Als ik zijn laatste dichtbundel « Uit de Diepten, » doorbiader, is het vaak alsof er
een rozenkrans door mijn vingers glijdt, waarvan ieder
kraaltje vertelt van leed, een leed dat dikwijls bijna dwingt
de oogen te sluiten en de handen te vouwen. Weinigen
zullen zonder emotie lezen het korte gedichtje « Anima
Benedetta)) geïnspireerd door jacopone de Todi. De verzen
uit de jongere jaren van den dichter, die in dezen bundel
zijn opgenomen, zijn gemakkelijk te herkennen. Daarin is
hij de droomer en vooral de groote fantast. Zuiver van
vorm zijn zijn gedichten alle - en hij schreef er veel!
Zijn beeldspraak, waar hij die gebruikt, maar dit doet hij
weinig, is goed doordacht. De versmaat bijna overal in
gewenschte overeenstemming met het gedicht.
Maar al is J orgensen ook nog zulk een fijn dichter, in
de eerste plaats is hij een boeiend verteller. En dat hij veel
te vertellen heeft, bewijst de lange rij van werken die hij
reeds heeft uitgegeven. De eerste kwamen nauwelijks over
de grenzen van zijn vaderland. Naar de latere strekken
vele handen in het buitenland zich gretig uit, zoodra de
Deensche pers ze loslaat. Want het is bekend geworden in
Noord en Zuid, in Oost en West, dat wat Jorgensen te
zeggen heeft, iets bizonders is, dat zijn ziel trilt in al wat
hij ons afstaat. Ook waar hij zelf meent niet meer dan «een
nuchtere levensbeschrijving » te geven, zooals in « Een
Apostel » zet hij ons een vroom levensbeeld voor dat alleen
onder zijn kunstenaarshanden is kunnen worden tot een
zuiver heldendicht in proza. Hij beschrijft daarin het werk
en leven van Pater Damien, ((den apostel die ons door zijn
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zelfopofferend leven brengt in dat bovennatuurlijke rijk,
waarin de woorden van Christus bewaarheid worden : Ik
ben de wijnstok en gij de ranken : die in mij blijft en ik in
hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij
niets doen. »
Een jaar later (igoi) verscheen het eerste deel van zijn
«Boek over Rome », Romeinsche Mozaïk. Daarin beweegt
de schrijver zich op een geheel ander terrein. Het is bijna
of de Deen daar in zijn ware element is, of hij zich geheel
thuis en op zijn plaats voelt in het « Italia bona, pia,
Santa)) en eindelijk het « Italia mia », dat hij in zijn
inleidingsgedicht zoo hartelijk begroet.
Jorgensen kent Rome in ieder geval goed, hij heeft het
nauwkeurig bekeken. De auteur doet mij in zijn «Romeinsche Mozaïk» denken aan den Finschen schrijver van
((De Italiaansche Renaissance, kultuur- en literatuur-studies ». Beiden, Jorgensen zoowel als professor Werner
S®der l j elm, nemen den lezer bij de hand en leiden hem
Rome rond. Beiden geven den lezer zulk een duidelijk,
artistiek beeld van wat zij ons aantoonen, dat de lezer
meent er zelf geweest te zijn als hij 't boek sluit. Jorgensen
vertelt ons van «wat in Baedeker noch andere reisgids te
lezen staat ». Met haar electrisch licht, lange straten,
moderne hotels en cafés, was Rome eerst een teleurstelling,
maar toch sliep de schrijver «den eersten nacht in met het
wonderlijk gevoel in dezelfde stad te vertoeven als Leo XIII
en den volgenden dag de Sint Pieterskerk en het Vaticaan
te kunnen gaan zien ». Doch die teleurstelling is spoedig
vergeten. En als het half Februari in Rome lente is, straalt
ook in Jorgensen een frissche gloed van nieuw genieten.
Hij zegt : « de lente was er eigenlijk al lang, maar incognito, de sombere domino van den sirocco-regen, omhulde
nog haar bontkleurig Botticelli-bloemenkleed ». En in het
zachte lente weer wandelt de dichter de Via delle sette
chiese op, denzelfden weg dien Filippo Neri zoo menig
gegaan is als hij zijn bedevaart maakte naar de zeven-mal
kerken van Rome. Jorgensen zegt : « Hier heeft hij menig
kleine Florentijner met zijn groot, warm-malgeopn,d
hart. In zijn jeugd alleen, op lateren leeftijd vergezeld van
vele duizenden pelgrims, maar altijd met het oog
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omhoog, het gelaat stralend van vreugde, met een scherts
op de lippen en een glimlach om den mond. «Verbljdt u
te allen tijd », het leven van Filippo Neri was éen zonder
ophouden gehoorzamen aan dit apostolisch gebod. Ook hij
heeft ongetwijfeld - als ik heden - de wind van de
Campagna droef door de hooge pijnboomen hooren suizen.
Maar hij verdiepte zich niet in de droefheid der natuur;
met machtige vleugeislagen wist hij zich er boven te
verheffen. Want ((blijdschap is de met dauw bedekte
morgenfrischheid in onze ziel , zooals Faber zègt, een
van Neri's discipelen uit de negentiende eeuw. « Blijdschap
is als een dag, die altijd jong is, als een voortdurende
zonsopgang, waaruit aanbidding en krachtige godsdienst
ontstaat. » Maar wat die geestelijke blijdschap, die lentezon
in de ziel zeggen wil, dat werd mij eerst duidelijk op
zekeren dag bij de Sint Pieterskerk. ik zag bij de kerk
eenige menschen voor mij uitgaan, een vader, moeder en
verscheidene kinderen, waarvan het jongste door de voedster gedragen werd. Van den anderen kant kwam een
eenigszins bejaarde geestelijke, een statige, eerbiedwaardige
gestalte met een schoon, nobel gelaat, een soort jupiteruiterlijk omgolfd door een langen, grijzen baard. Hij droeg
een wijd, aschkleurig kleed en had een rozenkrans in de
rechter hand. Toen hij de voedster met het kind naderde,
vertraagde hij onwillekeurig zijn gang. Hij keek het kind
aan met zijn groote oogen, wier bruine helderheid in de
zon schitterde, en met een glimlach die stralend scheen op
te stijgen uit van goedheid overstroomende diepten, zegende
hij met het kruis van zijn rozenkrans het kind op het voor
hoofd. De moeder, die vooruit liep, keek om en nam haar
twee andere kinderen bij de hand en haastte zich er mee
naar den geestelijke met de woorden : « Mon Pere, bénissez
aussi ceux-ci!
De priester glimlachte nog teederder en inniger, ter
wijl hij met een langzaam handgebaar de kinderen zegende.
Toen liep hij, groetend en glimlachend, den weg op naar
de basilika. In het voorbijgaan raakte ik bijna de plooien
van zijn kleed en toen ik hem in het krachtige, schoone
gelaat zag, dat licht scheen uit te stralen, voelde ik in het
binnenste van mijne ziel, wat een wonderlijke, alles over-

-
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treffende vreugde het wezen moest, van ganscher harte God
en de menschen lief te hebben -- niet meer te haten, niet
meer te verfoeien, niet meer te verachten,--- maar iedere
ziel, die leeft, lief te hebben, met Gods liefde lief te hebben.
Zich geheel over te geven aan die almachtige liefde, waarvan de wit-reine stroom 's menschen innigste leven is, en
zich opwaarts te laten dragen, steeds opwaarts — naar de
lentezonneschijn, die eeuwig haar steeds reiner wordende
gloed uitstraalt, waar de duisternis, de boosheid en de
halsstarrige somberheid der aarde ligt als een verdronken
land heel in d.e diepte onder een schitterende zee van
klaar en onvergankelijk licht.... »
Iemand, die zulke idealen koestert, moest natuurlijk
wel getroffen, worden door de groote tegenstellingen, die
het schoone Rome kenmerken. En eerlijk als hij is, geeft
jörgensen ook daarover ons zijn indrukken. Hij vertelt van
de machtige St. Pieterskerk en hoe meer dan eenvoudig
vaak de kamers zijn waarmee een toerist, die het hotelleven
vermijden wil, zich vergenoegen moet. Van het j ubileumsj aar dat zooveel vrome geloovigen naar Rome bracht en
van de ongeloovige vreemdelingen «die een gezicht trekken
bij de graven der Apostelen en den paus uitlachen, maar
hem toch graag eens bekijken willen, » van een audientie
bij Leo KIII en van een bezoek bij een Kapucijner monnik.
Johannes Jorgensen is zeer zeker de eenige niet die een
oogenblik verbijsterd is en niet dadelijk weet hoe te rijmen
die groote pauselijke weelde aan den eenen, die armoedige
eenvoud aan den anderen kant, bij lieden die beiden op
hun wijze God dienen... Maar Jorgensen geeft er een
verklaring van, die te belangrijk is om hier achterwege
gelaten te worden.
« Hier de Paus in zijn wit zijden gewaad, versierd met
edelsteenen, schitterend van goud, gedragen op de Sedia
gestatoria, omgeven door in het purper gekleede kerkprelaten en toegejuicht door de vertegenwoordigers van alle
mogelijke naties der geheele aarde. Daar de monnik, barre
zijn koude cel, met het koord van den Heiligen-voetsin
Franciscus om de grove pij, de Kapucijner die zijn leven
doorbrengt met bidden, vasten en preeken. Maar de
Katholieke Kerk omvat beiden; zij zijn geen contrasten,
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maar vullen elkaar aan. De Kerk is — zooals iedere Christen
afzonderlijk een re roductie van Christus. Maar er is een
lijdende zoowel als een overwinnende Christus, en in iederen
Christen zetelt zoowel de oude mensch, die door boete
gedood moet worden, als de nieuwe mensch, die schittert
in alle heerlijkheid der wedergeboorte. De Christen is niet
alleen de zondaar, die redding behoeft, hij is ook met
Christus de erfgenaam van het Hemelrijk. In overeen
deel van het tweezijdig christelijk-stemingh
karakter is de zak en asch der boete, het zondebewustzijn
en het Kyrie eleison. Met het andere, licht en wierook, goud
en zijde, Halleluja en Gloria in excelsis. De Kapucijner ver
lijdenden Christus, den boetvaardigen-tegnwordi
Christen. De Paus vertegenwoordigt den overwinnenden
Christus, den wedergeboren mensch. Tusschen Paus en Kapucijner is hetzelfde verband als tusschen het Crux eemmata
der Oude Kerk, waar de lijdenswerktuigen verborgen zijn
door edelgesteenten, en het crucifix der middeleeuwen,
waar de lijdende Heiland op de meest realistische wijze
van pijn ineenkrimpt. Toch zijn beide één. De heilige
Franciscus knielt ootmoedig voor den grooten Innocentius,
en Innocentius ziet in een droom hoe de Lateraan Kerk
ineen zou vallen, indien « il poverello » van Assisi haar
niet met zijn schouder tegenhield ».
Jörgensen neemt ons ook mee naar verschillende Kerken om relikwieën van Heiligen te bezichtigen. Daar hoort
hij een sceptische stem (misschien zijn eigen ?) zeggen :
« Men ziet hier zooveel in Rome : de ketting van Petrus,
de trap die naar het paleis van Pilatus leidde, de zakdoek
van Veronica, doornen uit de doornenkroon van Christus
en nog veel meer. Het is een wonder dat de kom er niet
is, waarin Pilatus zijn handen waschte. «Hierop antwoordt
de schrijver: «In Roskilde is het zwaard te zien van Christiaan I, in Weimar de schrijftafel van Goethe, in Florencë
het harenhemd van Savanarola, in Aken de keizerskroon
van Karel den Groote, op de Wartburg een inktvlek van
Luther; en die zijn allemaal echt, geloof je ? « N atuurljk.»
«Waarom zouden deze relikwieën het dan niet zijn ? Begrijp je dan niet dat als met zooveel zorg Goethe's schrijf
bewaard is en de inktvlek van Luther, dat met nog-tafel
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veel meer zorg en liefde alles bewaard is, wat betrekking
had op de eerste Christenen, op de Apostelen en vooral
op den Heiland zelf ? Zelfs het bloed der martelaren werd
opgevangen en bewaard, dat kunnen we nog in de katakomben zien... Een jong meisje bewaart haar balbouquetjes, een bruid haar bruidskrans geloof je heusch dat de
Kerk de ketens van een Apostel of de doornenkroon van
den Heer Onzen God veronachtzaamd zou hebben ? f» ((De
twijfelende stem zweeg, » gaat Jorgensen door, «maar het
was een zwijgen, dat beteekent : Ik ben niet overtuigd,
maar ik heb geen tegen-argumenten meer.
Hierin herkennen wij Johannes Jorgensen den weten
onderzoeker, denzelfden scepticus, die niet.-schapelijkn
de andere bezoekers volgen kon om de druppels bloed van
Jezus te kussen op de marmeren traptreden, de Scala
Santa, die naar de Sancta Sanctorum leidt, met een « Ik
kan niet... Maar ik ben bedroefd omdat ik niet kan... »
Maar de geloovige Johannes Jorgensen is gewoonlij k
aan het woord. De Christen, die zijn geloof hoog houdt en
het verdedigt tegen spotlust en vijandelijke aanvallen. Zoo
zegt hij bijvoorbeeld, nadat hij op zijn eigen dichterlijke
wijze eenige plechtigheden beschreven heeft, die den
Zaterdag voor Paschen in de Kerken plaats hebben : « Ik
weet heel goed dat veel menschen een overblijfsel uit het
heidendom terug meenen te vinden in al deze ceremonies,
wijdingen, zalvingen, gebeden enz. die de Kerk een « magische)) kracht verleenen. Dit is een « heidensche )) opvatting van het Christendom, beweren zij, en _ toonen dan met
veel geleerdheid aan hoe verschillende oud -kerkelijke
gebruiken rechtstreeks van de romeinsche heidenen zijn
overgegaan in het Christendom, als de versiering der
Kerken met _bloemen en groen, wierook en wijwater, de
tonsuur, de beelden der Heiligen, misschien zelfs het kerkgezang... De christelijke Heiligen komen overeen met de
halfgoden der oudheid, de rozenkrans en medailles met
amuletten, de zusters van barmhartigheid en nonnen met
de Vestaalsche maagden, de Paus met den Pontifex Maximus, de Maagd Maria met Kybele of Ceres,— hier houden
de analogiëen gewoonlijk op. Maar het principe gaat
onbarmhartig verder, want Christus, de Zoon Gods, komt
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overeen met Herakles of Orfeus en God de Vader, de
Almachtige en Algoede met Jupiter Optimus Maximus...
De heilige Augustinus verklaarde reeds dat «wij verschillende dingen met de heidenen gemeen hebben, maar,
dat ons doel een ander is ». En de heilige Hieronymus
zeide in een van zijn brieven : «Dat wij eenmaal afgoden
vereerd hebben, is geen reden waarom wij nu den waren
God niet vereeren zouden, zelfs al doen wij het op dezelfde wijze. De eer, die wij vroeger de afgodsbeelden
bewezen, bewijzen wij nu den martelaren, en wat vroeger
af te keuren was, is daardoor aannemelijk geworden.
Dit is het standpunt van het Geloof. Wij vertrouwen,
zooals Newman gezegd heeft, op de kracht van het Christendom om het kwade te weerstaamen om evangelisch nut
te trekken zelfs uit de heidensche godenvereening. Of,
zooals dezelfde groote geest een andermaal zich elders
uitdrukte : « Onze tegenstanders zeggen : Deze dingen
vinden wij bij de heidenen, daarom zijn zij niet christelijk.
Wij zeggen : Deze dingen worden in het Christendom
aangetroffen, daarom zijz zij Wet heidenschl Zij verwerpen
alles, wat ook bij de Farizeërs of heidenen wordt aangetroffen. Wij daarentegen begrijpen -dat de Kerk, evenals
Aäron's staf de slangen van den toovenaar verteert. Zij
jagen steeds naar een apostolischen eenvoud, dien zij
nooit vinden; wij voelen ons kalm en veilig in de alomvattende Kerk. Zij zijn ten slotte gedwongen te erkennen dat
het Christendom nooit rein en onvervalscht geweest is, wij
zeggen daarentegen dat het nooit te vervalschen is. WY'
gelooven, dat een goddelijke belofte de Kerk voor dwalingen
bewaart; maar het is niet duidelijk op welke Boodschap
onze tegenstanders zich beroepen in hun zoeken naar den
eenvoud, waarover zij droomen ». Niet minder interessant
is het hoofdstuk over de aflaten, die gedurende het jubileumsjaar in Rome verkregen konden worden. «Aflaat!
Het woord alleen is reeds van jongs af een schrik voor alle
ooren in de Scandinavische landen », zegt de schrijver.
En dan hoort hij een stem, - ((die hem eigenlijk heel aangenaam aandoet, want die doet hem denken aan iets in
zijn eigen binnenste,» - zeggen ((ik vind veel waars in
wat de Paus zegt en doet, maar die aflaten willen er toch
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niet goed bij me in. Ik kan me niet voorstellen dat gij en
andere ontwikkelde Katholieken werkelijk gelooven dat je
voor geld je zonden kunt af koopen. En die tien, of twintig
kerkbezoeken, die de Paus van je verlangt dat is toch
ook vreemd. Het schijnt me zoo leeg, zoo conventioneel ---^-...»
alleen maar een vorm
« Alle Germanen hebben een aangeboren haat aan al
wat vorm is, «antwoordt dan Jorgensen zelf », en gaat ver
voort : ((En menig Germaan zegt, of denkt : « omdat die-der
ceremonie mij niets zegt, omdat ik er niets voor voel
voelen anderen er ook niets voor ». En dat is niet heel
billijk. En wat nu de aflaat aangaat, daaronder verstaan
wij volstrekt niet de vergeving der zonden. Wij verstaan
er onder de absolutie van die strafen welke onze zonden
volgens de menschelijke gezonde rede en volgens Gods
rechtvaardigheid noodzakelijk maken, ook al is de schuld
zelf vergeven. >>. Tot zoover Jorgensen. Hierop volgt een
kort woord naar aanleiding van I Corinthe, III i3, 14, i5
en over het geloof aan bovennatuurlijke machten en inwerkingen.
Doch niet alleen als wetenschappelijk onderzoeker en
als geloofsverdediger treedt Jorgensen in zijn « Boek over
Rome » op. Als artist leidt hij ons rond in het onderaardsche
Rome en geeft ons in zijn hoofdstukken over de Katakomben
en « Een dogmatiek in steen » veel interessante bizonderheden over inscripties en symbolen uit den tijd van het
eerste Christendom. Een enkel maal schat de schrijver zijn
lezend publiek wel eens wat heel laag, waar hij mededeelingen doet, die zeker vrij algemeen bekend zijn. Ik noem
slechts de verklaring der symbolische schilderingen, waar
eerste christelijke kunst begint. Een palmblad, een-med
schip, een vogel phoenix -- wie weet niet wat hiermee
bedoeld wordt?
In het tweede deel van zijn «Boek over Rome)) geeft
de schrijver ons een beeld van drie vrouwelijke en twee
mannelijke Heiligen. Misschien is veel van wat hij over de
Heilige Birgitta vertelt,niet Scandinavische lezers onbekend.
En Jorgensen vertelt het op zulk een dichterlijke, roerend
naïeve wijze dat men zich soms afvraagt of het geen sprookje
is in plaats van « een waar gebeurd verhaal ». Als motto
....
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voor zijn verhaal kiest Jo**rgensen: I, Timotheus V, 9- 1 o,
waardoor de lezer reeds eenigszins voorbereid wordt op
wat hem te wachten staat. Eerst vertelt hij ons over de
jeugd van de kleine Birgitta in de burcht Finsta in de
provincie Upland van Zweden. Daarna van haar huwelijk
met Ulf Gudmarsson te Ulfasa, met wien zij op vijftien
leeftijd trouwde. Ulf Gudmarsson was een Christen-jarigen
evenals Birgitta. Dat wist zij, daarom verwachtte zij van
hem hetzelfde huwelijksgeschenk als de Heilige Cecilia
van Valerianus. Twee jaar lang leefden zij samen als
broeder en zuster. Toen was hun harte-band sterk genoeg
om de gloed van den hartstocht te verdragen. In den tijd
van tien jaar schonk Birgitta haar echtgenoot vier zoons en
vier dochters ». Dan vinden wij Birgitta als weduwe terug
in Alvastra, waar de abdes van het klooster haar een bijgebouw tot woning afstond en waar Birgitta haar eerste
visioen had. Eenige jaren later stond Magnus Smek haar
de koninklijke burcht in Vadstena af als klooster, met de
daarbij behoorende uitgestrekte gronden en een groote
som baar geld. Daar schreef Birgitta de regels voor een
nieuw kloosterorde, de Dochters der Heilige Birgitta ge
waren voor de-hetn,di«vazogrebtknis
Kerk en Kultuur in de Scandinavische landen». In 1 349
vertrok Birgitta naar Rome. Zij reisde in Italie rond, werkend en biddend tot de Paus in z 37o de kloosterregels, die
de Dochters der Heilige Birgitta volgen zouden, goed
keurde. Hoe ver de kring zich uitstrekte waarin Birgitta
werkte, hoe groot de macht was die zij op hooge Kerkprelaten uitoefende Johannes- Jorgensen vertelt het ons
allemaal. De Heilige Birgitta leeft nog voort in de moderne
Scandinavische literatuur, Selma Lagerlöf, Verner van
Heidenstam, Karl Erik Forsslund, om slechts enkele van
de meest bekende schrijvers te noemen, hebben haar in
hun werken bezongen.
Karakteristiek voor Jorgensen is ook de korte inleiding
van dit boek. Daarin zegt hij o. a. : ((Alleen 's avonds
als de dag verdwijnt, zien wij de lampjes branden voor
de beelden der Heiligen op de hoeken van. Rome's
straten. En het is van het grootste belang voor welke beelden
onze lannnen branden. De kunst toont aan welk het ideaal
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is dat een natie zich stelt. Wij nemen allen iets over
van wat wij lief hebben en onze idealen verkonden wat we
op het punt zijn van te worden». Dan toont de schrijver
aan hoe vroeger de schilderkunst uitdrukking gaf aan het
ideaal van een natie, maar hoe met Goethe de dichtkunst
de plaats van de schilderkunst heeft ingenomen. « Onze
boeken zijn de beelden op de hoeken onzer straten », zegt
de schrijver. En hij is zich volkomen bewust van den ernst,
die in deze woorden ligt opgesloten.
jorgensen heeft nog verscheidene andere werken ge
waarin hij ons van zijn vele reizen vertelt.
-schrevn,
Uit 1 895 dateert reeds zijn « Rejsebogen, » dat mij
ook zoo heel veel zegt. Ten eerste omdat de schrijver daarin
plaatsen behandelt die ik zelf zoo lief heb : Nürnberg en
Rothenburg. En hij - schildert, schetst, kleurt en etst die
zoo wonderlijk juist en onder zulk een nieuwe belichting
dat we alles objectief voor ons zien, zooals het is en er
tegelijk een nieuwen kijk op krijgen door de persoonlijke
aanschouwing van den artist. Hoe menigmaal heb ik niet
gestaan voor de beroemde Tugendbrunnen in Nürnberg.
Ik vond die overladen, ik kon er geen weg in vinden. Maar

daar komt Jorgensen en wijst ons dien. « Tugendbrunnen,
hoe heerlijk is reeds dadelijk uw naam ! In het woord
« Brunnen » alleen, ligt meer poëzie dan in alle werkelijke
bronnen )) van de geheele wereld te zamen. De twee u's
in uw naam versterken nog uw diep-donkere kracht. En
Tugendbruwien, hoe lief heb ik uw veelvoudigen rijkdom
uw Gorgonen-hoofden en Mercurius-staven in het ijzeren
traliewerk, uw leeuwenkoppen en engelen, uw guirlanden
en bloemenkransen ! En, Tugendbrunnen! Deugden-bron:
al uwe schoone godinnen heb ik - lief, die van de hoop en
den moed, van het geloof en van de zachtmoedigheid, van
de liefde en van de waarheid. Maar evenals Paris weet ook ik niet wie ik de voorkeur geven zal en uit wier
overvloed ik het best mijn dorst zal lesschen. Daar trekken
zes engelen, die luide fanfaren op hun bazuinen blazen,
mijn aandacht naar omhoog -- omhoog, ver boven alle
anderen! En ik zie dat de kunstenaar zelf mijn twijfel heeft
opgelost. Want hoog boven alle andere deugden, met de
oogen geblinddoekt, terwijl het hartebloed dat uit haar
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linkerborst spuit als verkwikkende dauw van de rechtvaardige weegschaal druppelt, troont de trotsche, de strenge
vrouwe Justitia !
0! Bron der deugd ik begrijp uw leer! Hun, die
water putten uit uw overvloed wilt gij zeggen evenals hun
die voor u blijven stilstaan om de kunst van meester
Wurzelbauer te bewonderen, dat de rechtvaardigheid geen
doode wet is, die «gehandhaafd » wordt in raadhuizen en
door rechtbanken, maar dat die alle deugden omvat ! De
rechtvaardige is liefderijk, de rechtvaardige is zachtmoedig,
de rechtvaardige is waarheidslievend, de rechtvaardige
vreest niet, de rechtvaardige hoopt op een rechtvaardig
God en (vooral dit !) de rechtvaardige gelooft, want alleen
waar is geloof, is rechtvaardigheid.
Dat leert ge ons, schoone Tugendbrunnen!
En dan zijn er toch nog in het Noorden, menschen
die beweren, dat de Kunst zich niet zonder zich te ver
-nedrmt
moraal kan ophouden.... »
En hoe heerlijk beschrijft hij het middeleeuwsche
poëtische Rothenburg, dat hem echter zoo zwaarmoedig
stemt dat hij verlangt naar huis, « naar een tuin waar
kinderen spelen in de welriekende lanen, naar een zeker
plekje waar iemand op hem .zit te wachten, naar hem zit te
verlangen, alleen — even eenzaam en alleen als hij zelf is.»
En hoe lief is mij «Een Umbriaansche Kroniek », die
het boek besluit ! Die enkele hoofdstukken, doorweven met
gedichten, welke ik voor de beste houd, die Jorgensen ons
geeft, schijnen mij geschreven met hartebloed. Wij voelen
er een fijne, weifelende ziel in trillen, een hart dat snakt en
hoopt, maar nog niet kan wat het wil. In het gedichtje
« Dubbellicht » geeft hij iets weer van de stemming, waarin
de geheele « Kroniek » geschreven is :
((De heidensche morgen, als welft de ziel zich
Een hemel over een vruchtbare aard ! ...
De christlijke avond als 't hart zelf áfzendt
Een ster naar den nacht, en slechts God is groot.
In mijn ziel is zonneschijn
Ik zie de verre bergen blauwen.
Daar is de zachte maneschijn.
Die alle kleuren doet vergrauwen.
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Er zijn twee stemmen die altijd strijden,
Twee lichten, waarvan er geen wil dooven.
Begeerte om in 't leven zich onder te domp'len,
Verlangen om met God, die lijdt, te lijden.
Er is een ziel, die knielt in 't stof
Voor 't kruis, in ootmoed boete doend'
En biddend, gevend God den lof,
Verlost zich voelt dan, en verzoend.
En ook een, wier begeerlijk heil
Groeit achter verren bergenkam,
Die bouwt op 's levens tijd en wijl'
En op 't geluk, zoo 't wederkwam.
De heidensche morgen, als welft de ziel zich
Een hemel over een vruchtbare aard'....
De christlijke avond als 't hart zelf afzendt
Een ster naar den nacht, en slechts God is groot....

Zijn « Reisindrukken van Noord en Zuid » (1905) doen
mij over het geheel minder aangenaam aan. En het spijt
mij dat hij de Hollandsche kinderen alleen maar citeert om

van hen te zeggen dat ze bolle, bleeke wangen hebben !
Het geheele boek, uitgezonderd het eerste hoofdstuk en
dat over Perugia en de bladzijden over Rome, schijnt mij
met minder liefde en toewijding geschreven dan zijn
« Pelgrimsboek » dat twee jaar vroeger verscheen. Maar
daarin beweegt de schrijver zich ook weer op geliefd terrein,
in het Noorden van Italië, vooral in Assisi. Het boek is
een voorbode van het groote werk over den Heiligen Franciscus, dat in 1907 volgen zou. ((Het Pelgrimsboek » werkt
als klokgelui van heerlijk heldere klokken die roepen naar
de Kerk waar iets wonderschoons wordt voorbereid. Dat
wonderschoone is het boek over den Heiligen Franciscus,
waarin we al de motieven terugvinden, die de schrijver in
zijn « Pelgrimsboek» reeds even heeft aangeroerd. In « De
Heilige Franciscus )) zijn die motieven tot in de kleinste
bizonderheden uitgewerkt.
Dit boek heeft den Deenschen schrijver opeens ver
naar voren geschoven in de lange rij van Europeesche
kunstenaars, letterkundigen, geschiedschrijvers en bio-

JOHANNES JÖRGENSEN

15

grafen. Het is het levenswerk van Johannes Jörgensen, een
standaardwerk dat in de Scandinavische literatuur zal
blijven bestaan. De vrucht van een ijverige studie van vele
jaren. Het is tevens het eerste werk over dien Heilige van
dien omvang en uitgebreidheid dat in de Deensche taal
verschcnen is, sinds Ussing door zijn voordrachten, Esser
door zijn protestschrift op die voordrachten en Oppermann
door zijn enkele bladzijden in « Kunst en Leven in het
oude Florence », de aandacht op den Heiligen Franciscus
van Assisi gevestigd hebben. Ter plaatse heeft de schrijver
alles bestudeerd en met bizondere nauwgezetheid geeft hij
de bronnen aan voor zijn uitgebreide, gewetensvolle studie.
Zeer wetenschappelijk is Jorgensen in dit lijvig boekdeel
te werk gegaan. Het zit schitterend in elkaar en getuigt
hierdoor van een helderen, uitermate wel-geordenden geest.
Toch heeft de wetenschappelijke historicus den dichter niet
geheel verdrongen. Alleen een dichter kan ons die heerlijk
fijne natuurbeschrjvingen geven en dien glans van liefelijkheid verleenen aan al wat wij te hooren krijgen over den
heiligen man en wat misschien zou afstooten indien Jorgensen het niet zoo zeide. Hoe licht had zulk een lijvig
werk een langdradig en droog opsommen kunnen worden!
jorgensen heeft het tot een boeiend kunstwerk weten te
maken. Met leedwezen naderen wij de laatste bladzijden
van het boek, het hart vervuld van liefde, weemoed en
bewondering voor den nobelen geest, de liefderijke, vrome
ziel van den grooten Heilige, die de armoede tot zijn bruid
gekozen had. Jorgensen toont zich in dit boek een ware
geloovige, die zijn devotie vaak met moeite onderdrukken
kan.
Op dit werk volgde in 1909 ((Van de Vesuvius tot
Skagen », weer reisindrukken van den veelbereisden Deen,
en evenals zijn vorige boeken over zijn reizen, weer een
((ik boek)) en daarom reeds van zelf van belang. Zijn
schildering van Aichhalden in het Schwarzwald zegt mij
in dien bundel het meest.
Minder gelukkig is in mijn oog Jorgensen als romanen novellenschrjver. Zijn lijvige roman « Onze Lieve
Vrouwe van Denemarken », is zeer zeker een knappe
karakterschildering, en het proces dat de ziel van den
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jongen Ronne doormaakt een probleem, -dat niet eenieder
even goed zou hebben opgelost, maar wij missen er een
toon van teederheid in; het boek behandelt nu juist niet
de schoone zijden van het leven, hartstocht en wellust
spelen er een groote rol. Over vele van zijn vroegere
novellen zouden wij hetzelfde kunnen zeggen. Het is bijna
of er niets ging, in dien tijd, boven zinnelijk genot, en ale
vrouwen die de dichter beschrijft, worden zoo realistisch
mogelijk voorgesteld in haar schoonheid en aantrekkelijk
wat meer dan eens afstootend werkt. In ((Eva », een-heid—
kleine novelle van 1901, behandelt de schrijver het afgezaagde thema van een echtpaar, dat niet bij elkaar schijnt
te passen en een vriend des huizes, die niet de vrouw
weggaat om al spoedig te ondervinden dat het ook al het
ware niet is. Op het einde van het boek is alles echter
weer, op zeer onnatuurlijke wijze, tusschen het echtpaar
_geschikt. « Een vreemdeling », en «Gras», herinneren,
vooral in opzet, aan den Deenschen dichter Viggo Stuckenberg, wiens « Slagschaduw », echter ver boven Jorgensen's
«c Een vreemdeling », staat. In « Gras», is heel veel fijns
en moois, zooals het hoofdstuk waarin de held van het

verhaal als vijftienjarige « onhandige » jongen in het, Bosch
wandelt met « een lief en mooi meisje van dertien. »
Wat de jongen daar dacht en voelde is zoo rein en zoo
heerlijk naïef, dat men wenschen zou dat de « onhandige »
jongen altijd vijftienjaar gebleven was.
Geheel zichzelf is de schrijver weer in zijn « Gelij kenissen »» (1898) zoo wonder fijn gevoeld en zoo heerlijk
mooi weergegeven. « De Draad, die van boven komt », de
eerste van de « Gelijkenissen » is een juweeltje van groote
waarde, door wat het - zegt, en ook door de wijze waarop
het uitgedrukt wordt.
De «Gelijkenissen» waren voorafgegaan door twee
kleine boekjes, brochures zouden wij ze bijna kunnen
noemen : « Levensleugen en Levenswaarheid », en ((De
Dag des oordeels ». Maar al zijn beide boekjes klein van
omvang, van inhoud zijn ze des te grooter en belangrijker.
Daar er in dit tijdschrift reeds door een waardiger pen dan
de mijne over beide boekjes, die in het Hollandsch ver
zijn, geschreven is, zal ik er niet verder op ingaan.-schen
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Het laatst uitgegeven werk van Jorgensen is ((Lour
des », dat in 1910 verscheen. Waardigljk besluit het de rij
der vruchten van zijn zeer productieven geest. ik heb hier
natuurlijk niet al zijn werken kunnen bespreken, of zelfs
maar noemen. Tic deed alleen maar een greep uit den over
vloed die mij ten dienste stond. « Lourdes)) is geen roman,
noch een novelle, maar het is een onmisbaar document voor
de geschiedenis van het wereldberoemde schilderachtig
gelegen plaatsjé in het Zuiden van Europa. De schrijver
vertelt ons van de visioenen van de kleine Bernadetta, van
haar vrees en hoop en daarna van het tegenwoordig wonderverrichtende Lourdes wat hij zelf gezien heeft van
« Het beloofde land der genade)), van « de Gezondheidsbron
voor Menschen met een ziek geweten)), van het « reusachtig
groote Zielensanatorium », zooals de oude dokter Boisarie,
de bekende medicus uit Lourdes, het noemt.
Als ik zeg dat Jorgensen zich ergert over de woorden
van Emile Zola «ik geloof aan geen mirakels. Al werden
alle zieken in Lourdes op dit moment zelf ook genezen,
dan zou ik het toch niet gelooven », weet men genoeg
welke opinie de schrijver zelf is toegedaan. Het is heel
interessant om hem het oordeel van andersdénkenden te
hooren weerleggen. Vooral omdat de schrijver zoo goed
begrijpt dat anderen met hem van meening kunnen verschillen, omdat er een tijd was dat hij zelf dacht zooals die
anderen. Jorgensen is opgevoed als protestant. Hij kent
daarom zoo goed de protestantsche bezwaren tegen al wat
het R. K. geloof betreft, en dat maakt juist zijn werken zoo
heel belangrijk vooral voor den protestantschen lezer. Als
ik zeg dat hij als protestant is opgevoed, bedoel ik daarmee
dat hij, zooals het een protestant betaamt, gedoopt en aangenomen is in dat geloof, maar niet dat zijn protestantsche
ouders of familie leden zich moeite gaven om zijn godsdienstzin in protestantsche richting te ontwikkelen. Zooals
in zooveel gezinnen werd er zoo weinig mogelijk over
godsdienst gesproken. Doopen en aannemen - nu ja, dat
was als een etiket op een flesch -, dat hoorde er bij. De
vader van den schrijver was als scheepskapitein veel op
reis, zoodat het de moeder was die de kinderen opvoedde,
geholpen door haar broer, die ongetrouwd en docent was
-
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in hetzelfde stadje, Svendborg op het eiland Fünen. Vooral
met Johannes, den oudsten zoon, hield de oom zich bezig.
Hij wijdde den jongen in de beste Deensche, zoowel alss.
Europeesche letterkunde in, en had veel plezier in den
leergierigen knaap. Toen Johannes Jorgensen zestien jaar
was, vertrok hij naar Kopenhagen om zich voor te bereiden
voor de Universiteit. De groote drukke stad was den jongen,
die aan de zee en de vrije natuur gewend was, een gruwel.Hij vermeed het stadsleven en verdiepte zich geheel in
lectuur, die zijn ziel en hersens het- meeste afleiding gaven
en ontvankelijk van gemoed als hij was, liet hij zich meê.
sleuren door wat hij las, zoo zelfs dat hij de moderne,
dikwijls gods-loochenende gedachten der schrijvers geheel
tot de zijne maakte. Vooral de werken van Georg Brandes
hadden grooten invloed op hem en niet minder de persoonlijke omgang met dezen criticus en diens gelijkdenkende
vriendenkring. Op achttienjarigen leeftijd werd hij student
en kreeg op het admissie examen de hoogste cijfers voor
zijn « Deensche taal- en stijloefeningen ».
Toen dacht nog niemand dat eenmaal een schrijver
worden zou uit den jongen « pantheïst en naturalist, »
zooals hij zich zelf betitelde, die zulke mooie opstellen
maken kon. Twee jaar lang studeerde hij in de philologie,
terwijl eigenlijk alles wat betrekking had op taal hem tegen
stond en hij al zijn tijd besteedde aan letterkunde. In die
jaren las hij veel en schreef hij zelf ook verzen en schetsen,
waarvan niets is uitgegeven. Ook zijn brieven waren « literatuur » in dien tijd, hoorde ik onlangs van iemand die hem
vroeger gekend had, en af en toe teekende hij er zelfs
illustraties bij. De vacanties in zijn geboortestreek waren
zijn heerlijkste weken, waarin hij rondzwierf in de vrije
natuur en genoot van bosch, zee en veld. Zijn groote liefde
voor de natuur deed hem de philologie vaarwel zeggen
voor de zoölogie. In 1887 gaf hij zijn eerste verzenbundel
uit, vooral op aanraden van Viggo Stuckenberg, met wien
hij zeer bevriend geraakt was. In 1889 liet hij ook de studie
in de zoölogie varen om zich geheel aan de .literatuur te
kunnen wijden, aangemoedigd door het succes van zijn
verzenbundel, een kleine novelle, en eenige zoologische
studies.
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Hij werd redacteur van een Kopenhaagsch, radikaal
blad en gaf in dien tijd ook uit « Een Vreemdeling)) en
« Zomer. » Dit laatste is een boek om van te rillen,
als men bedenkt dat de biograaf van den Heiligen
Franciscus hier aan het woord is. Maar het is kenschetsend voor het leven dat de jonge kunstenaar leidde
en voor het midden waarin hij toen leefde, evenals zijn
« Stemmingen » en « De boom des Levens, » die er op
volgden. In zijn eerste dichtbundel was Jorgensen vooral
de natuurliefhebber en een smachtende ziel, zelf niet
wetend waarnaar hi smacht, een droomer, droomend over
onbereikbaarheden, over « een lenteland - een land dat
zich eindeloos uitstrekt van den eenen horizon naar den
anderen met niets dan vlakke velden - velden die allen
bezaaid zijn met gele tulpen, paaschlelies en crocussen, en
licht-rood en blauw zijn van hyacinthen en viooltjes, en
wit van sneeuwklokjes en tulpen.... Eén bloemland van
den eenen horizon naar den anderen - een zee van geel,
blauw en wit onder een stralende lente-hemel. »
In ((De Boom des Levens)) droomt hij dat de eeuwig
heid hem tegemoet treedt in een vrouwengestalte. Maar
als hij haar aan zijn hart gedrukt heeft, wil hij alle vrouwen
aan zijn hart drukken en zich bedwelmen aan hun schoonheid. « 0 ! slanke, heete bokalen gevuld met 's levens
wijn ! » roept hij uit als hij in de schemering de straat
oploopt met begeerige blikken en warm bruisend bloed.
De « Boom des Levens)) drukt hem aan zijn hart en hij
voelt zijn lichaam bezoedeld, zijn ziel vermoeid en bedorven
en ziek. Van ellende staart hij « naar den zilver-lichten
hemel boven de zwarte daken - dezelfde hemel die zich
welft over den tuin daarginds op Fünen. » Heimwee
vervult zijn hart, aarzelen staat gelijk met iets heel kostbaars verzuimen. - Berouw doet zich voelen.... Er is een
soort schuldbekentenis in dit werk, al lijkt 't nog zooveel
op zijn voorgaande werken uit dien tijd, - die toon van
berouw is nieuw! In dien tijd verdiepte Jorgensen zich in
lectuur van schrijvers als Baudelaire, Huysmans, Poe,
Swinburne en Verlaine. Men zegt dat Verlaine's «Sagesse»
een omkeer in den naar zinsgenot hakenden jongen man
teweeg bracht. ik durf die opinie niet onderschrijven. ik
-
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weet alleen dat de jongeling weg wilde uit zijn geboorteland
en dat hij trok naar Italië, waar hij dadelijk het gevoel had
als kwam hij «in het land zijner jeugd, in het land waar
zijn ziel thuis hoorde. » In het land « waar hij las en
studeerde zooals hij nooit vroeger gedaan had, waar hij
dacht, zooals hij nooit vroeger gedacht had, waar hij leefde,
zooals hij nooit vroeger geleefd had en waar hij leerde
leven zooals hij 't nooit vroeger geleerd had. ,» De middel
kunst in Italië en Zuid-Duitschland, de reus--euwsch
achtige grootheid der Gothieken, en de zielen - devotie die
de oude schilders in hun kunst uitten, — hadden op
Jorgensen's dichtergemoed zulk een invloed, dat er rust
over hem kwam. Hij kreeg eerbied voor de groote kunst,
eerbied voor het geschapene en voor den Schepper -- toen
zijn kranke ziel de loutering kreeg, waarnaar zij onbewust
gezocht had. Hij leerde de schijnvreugde vlieden door de
oogen open te houden voor het schoone en goede dat Italië
en zijn studie daar hem aanbood. En zijn ziel, eenmaal
gelouterd, wilde op als van zelf naar het Ware Licht, toen
hij den weg tot God gevonden had. Hoe? Waar? Wanneer?
vraagt de nieuwsgierige mensch in alle kleinheid. En ik
antwoord met de woorden uit Van Eeden's « Lied van
Schijn en Wezen » :
« Wegen tot God zijn als de zonnestralen,
eindloos in veelheid, eenig in accoord. »

Wij weten uit zijn werken hoeveel Jorgensen gereisd
en rondgetrokken heeft. Maar altijd keerde hij weer terug
naar het kleine plaatsje buiten Kopenhagen, waar hij zich
in zijn villa (( Refugium )) bij vrouw en kinderen terug kan
trekken. De laatste jaren zijn de reizen zeldzamer en
minder ver geworden. De dichter moet als journalist hard
werken voor zijn dagelijksch brood en dat van zijn gezin.
Ieder blad waarin een artikel van Jorgensen staat wordt in
Kopenhagen hartelijk begroet! En een schrijver, die zijn
werk door Jorgensen als criticus, geprezen hoort, is trotsch
op zijn succes ! En terecht want Johannes Jorgensen is
niet gauw tevreden, en heeft zeer sterke antipathieën. Soms
gaat hij wel eens wat al te streng te werk. Zoo in het artikel

JOHANNES JÖRGENSEN

21

dat hij over Tolstoï na diens overlijden schreef. Jorgensen
kan den beroemden Rus een van diens eerste godsdienstige
bekentenissen : ((Waarin bestaat mijn Geloof? », maar niet
vergeven en schijnt blind voor alles wat Tolstol daarna
geschreven en gedaan heeft. Eu hij is verontwaardigd dat
de man, die op zoo heftige wijze de Christelijke Kerk aanviel en zelfs optrad als de verkondiger van het éene ware
evangelie : «Vloekt en scheldt niet, vergeldt geen kwaad
met kwaad », zichzelf zoo weinig aan die leer hield, dat hij
zelfs op zijn sterfbed zijn vrouw de verzoeningshand weigerde!
Vol innige waardeering schreef Jorgensen daarentegen
over Björnstjerne Björnson, met wiens « Er wapperen
vlaggen in stad en aan strand », Jorgensen als jongen zoo
dweepte dat hij die novelle zijn ((bijbel)) noemde. ((Daarop brak een tijd aan, waarop ik eindeloos veraf was van
Björnson's ideaal van reine harten in gezonde lichamen »,
zegt Jorgensen. Maar toen hij in 1907 Björnson te Rome
weerzag, met hem sprak over den Heiligen Franciscus en
hem hoorde zeggen met tranen in de oogen : «Ja, goed en
rein zijn, daar komt het op aan » ..... Toen wist Jorgensen
dat de schrijver van ((Er wapperen vlaggen)) nog leefde!
Dat Björnson dezelfde nog was die eenmaal de droomen
gedroomd had van een Thomas Rendel.
Jorgensen's oordeel was dan ook gauw gereed toen hij
de woorden hoorde, die Björnson op zijn sterfbed gesproken had : « Nu voel ik dat er verschil is tusschen de
gedachten die men in zijn leven en die welke men op zijn
doodsbed koestert. Het kan niet anders, de mensch moet
in zijn stervensuur aan godsdienst denken ». En Jorgensen
schreef « Niettegenstaande al zijn genie, al zijn roem,
heeft Björnson ook gevoeld, hoe ((het licht van daarginds »,
al het aardsche verbleekt en een ander aanschijn geeft. De
dichter, die in geheel Europa en ver daar buiten beroemd
is, heeft de waarheid ondervonden van de woorden van
den Heiligen Franciscus : Een mensch is wat hij in Gods
oogen is - en niets meer ».
Björnson schreef in 1902 een voorwoord voor jo**rgensen's vertaling van ((De Bloemetjes van den Heiligen
Franciscus » en Björnson heeft het zijne gedaan om dit
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kostbare boekje in het Noorden bekend te maken, want hij
deelde de groote bewondering, die Jorgensen koesterde
voor den grooten Heilige, die in zijn ((Lied aan de Zon ))
wist te jubelen :
«Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
U zij alle eer, lof en prijs en alle zegen,
U alleen, U Hoogste komen zij toe,
Geen mensch is waardig U te noemen ».
MEVROUW D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

Gent, April 1911.

EDELVVITJEN -EDELWEISS
Edelwitjen
Edelweiss
in de kuische sneeuw geboren,
bloemken uitverkoren!
Glimlach van de barre rotsen,
Kind der glinsterblanke schotsen
Bloei van 't Alpenijs !

}

Zacht-fluweelig Edelweiss,
met uw zilv'ren bladje schoone,
zilv'ren stam en kroone...
Zinnebeeld van hoog verzuchten,
in de reinste bergtopluchten
bloeit ge, stergewijs...
« Pluk mij 't struiksken Edelweiss...
aan uws harten Koninginne
tuig uw hooge minne...
Zoo gij 't van den Alp kunt halen,
tot mij brengt bij 't neder dalen,
hebt ge mìj ten prijs 1 ... »
En, om 't meiken Edelweiss,
om het Haar te kunnen geven
waagt hij 't jeugdig leven ;
rooft den blanken Alpenbloesem,
tooit ér mee haar fieren boezem
naar der vad'ren wijs...
Wie die U niet roemt om prijs,
Zinnebeeld van hooge minne,
Bloemn der Koninginne?
U niet draagt ten blijk van trouwe
aan de Hooge, goede Vrouwe, . .
B elgië's Edelweiss!

7 JUnZII9II.

AUGUST CUPPENS.

ANTONIO FOGAllARO
(Vervolg)

Daarmee zagen we hoe de geest van Fogazzaro, in zijn
schoone oorspronkelijkheid en zijn karaktervolle oprechtheid, uitsprietsels kweekte waarbij de strenge waarheid
weleens 't voorhoofd fronste, maar die hij-zelf verzorgde
met zijn kunstenaarsliefde, zoo hoog-rein, zoo edel-driftig,
en ook precies zoo naïef-blind, als de zuiverste moederliefde.
En, ondanks alles, hoe schoon de moederliefde is: dat
heeft weer Fogazzaro bewezen met het verwerken van zijn
ideeën tot kunst. Overigens, al zijn waagstukken kwamen uit
op de hooge bevestiging van deze waarheid : de geestelijke
liefde, de liefde boven het vleesch, is de hoogste en de
beste.
Voor Fogazzaro is de heele schepping de geschiedenis
van den Wil, die wenschte voort te brengen verstand en
liefde. Langzaam aan is uit de stof de liefde opgebloeid tot
den geest, door een groei van eeuwen en eeuwen. Want is
de liefde niet geworden het geheim- en harmonievol samengaan van lichamelijke neiging en geestelijke drift?....
En zoo gaan we over van den wetenschapsman, die
sukkelde met zijn theorie, tot den kunstenaar die met zijn
opvatting over de liefde een nieuwe, rijke bron van inge-.
ving vond.
Men onteert de liefde niet, meent Fogazzaro, als men
zegt dat ze, bij 't ontstaan van 't dierlijk leven, te kiemen
lag in de voedingsverschijnselen. De lichamelijke organen,
aanvankelijk zeer eenvoudig, hebben zich steeds meer ontp
en verwikkeld; en meteen hun werkingen. En zoo heeft
ook 't eenvoudige kiempje der geslachtsdrift zich langzaam
aan tot liefde veredeld. Straks, voor de mensch op de
wereld verschijnen zal, zien we al prachtige voorbeelden
van ouderlijke en echtelijke min. Dacht men wat meer na
over 't ontstaan der liefde uit de lagere organismen, men
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beter haar aard en haar grootheid begrijpen, dan dit
door velen, zoowel vrijdenkers als godgeleerden, wordt
gedaan.
In het dierlijk leven komt de liefde te voorschijn lang
na 't geslachtsinstinct. Allengs treedt onder de beesten een
geslachtelijke voorkeur aan 't licht, zich openbarend in
afgunst, opoffering, eenwijvigheid. Uit het geslachtsinstinct
spruit de begeerte van duurzamer, vollediger vereeniging.
Van dan af krijgen we waarlijk liefde in de wereld. Tusschen
die neiging voor malkander te leven en te sterven, aan den
eenen kant, en de geslachtelijke drift, aan den anderen, is
er harmonie tot een zekere grens, en disharmonie, tegenstrijdigheid, buiten die grens.
Het geslachtsinstinct, door de natuur gekweekt, is
veelwijvig. Maar de begeerte van volledige en eeuwige
vereeniging, door de natuur tot stand gebracht, is een
beide strevingen, de-wijvg.Hetconflushdi
strijd tusschen het lagere en het hoogere leven, aanschouwen we voortdurend in den mensch. De ziel wil
het instinct onderwerpen om het te leiden naar dien
vorm van eenheid waarin zij zegeviert ; het 1ichaam
aan zijn kant, wil den geest neerhalen en diens rede
dwingen naar toestemming in het lagere leven.-nerig
Maar uit de geschiedenis van 't menschdom maken we op
dat de geest hoe langer zoo meer stijgt boven de stof.
Wilskracht en genade duwen de menschheid vooruit in
haar streven. Daarbij, de begeerte van volledige, uitsluitelijke, eeuwige vereeniging, waarbij twee samengepaarde
geesten de lichamen beheerschen, helpt het scheppings
werk vorderen. De geslachtsverbintenissen daarentegen,
waarbij de geest de slaaf is van 't instinct, gaan in tegen
het doel van de schepping. De verrukking der ziel in de
liefde, de zucht naar eenheid, oneindigheid, eeuwigheid,
dat zijn gaven van God aan 't edelste bestanddeel van den
mensch, ten prijze van overwinningen opt lagere element.
Beschouw maar even het heele menschdom van dit standpunt uit. Dan ziet ge vooreerst een meerderheid, die door
een eeuwige schommeling gedreven wordt van de polyga
mische naar de monogamische levenspractijk; en aan die
meerderheid twee uiteinden: de eene die zich blind onderZOU
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werpt aan de brutale dwingelandij van 't instinct, de andere
die dat instinct zoo heldhaftig overwint dat hem nooit voldoening wordt geschonken. Die eerste groep is een rampzalige kudde; onder de tweede vindt men wel enkele koude,
steile naturen, maar in zijn geheel verheft zich die groep,
als de adel van 't menschdom, boven de rest. 't Is inderdaad
een schouwspel van bovenmenschelijkheid dat aan de wereld
eerbied moet afdwingen en bewondering. De mannen en
de vrouwen, door de Kerk op haar altaren geplaatst, hebben
alzoo boven, en meestal buiten de géslachtsvereeniging, de
liefde beoefend totterdood. Hun liefde tot de schepselen,
die groot was, ging op in hun liefde tot den Schepper.
Geen enkele menschelijke aandoening, zelfs de moederliefde
niet, brengt den menseh, zoo dicht bij God. En in de
wereld, door het christendom gelouterd, is er wellicht geen
schooner schouwspel dan dit van twee menschen, verschil
geslacht, maar malkander niet, anders beminnend-lendva
dan in en om God en niet anders begeerend dan zich te
verheffen boven alle aardsche drift met een liefde door het
neque mzubeuat van Christus opgaand in een eeuwigheid van
geluk bij God zelf. Dat is de hoogste stijging van 't menschdom. Dat is kort geschetst, de evolutieweg der liefde, van
haar stoffelijkste begin af, tot haar geestelijkst einde toe.
Met deze begrippen door Fogazzaro ontwikkeld in zijn
inleiding op de Ascensioni umane, hebben we den sleutel
tot de kunst-wijsbegeerte van al zijn romans.

Eerst elf jaar na « Daniele Cortis » zou van Fogazzara
verschijnen zijn volgend groot werk.
Intusschen schreef hij allerhande kleine dingen:
Novellen als Fiabe jber Maria ('8g), La Miseria di Lisa, La

Lira del Poeta ('go), La Visita di sua Maiesta ('gi), La Stria
('93), Racconti Brevi ('94), allemaal verzameld in latere
bundels; ook verzen als Eva ('gi) en Samarith di Gaulan
('92) opgenomen in zijn lateren bundel Poesie. In '95 hield
hij te Rome twee conferenties « Per una nuova scienza »;,
men weet bij voorbaat waarover het ging.
Intusschen was de dood meedoogenloos komen schud-
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den aan Fogazzaro's huiselijk geluk: Zijn moeder stierf in
1891, en in 1895 werd hem zijn eenige zoon, twintig jaar
oud, ontrukt.
Zoo staan we nu voor 1896, het groote jaar voor
Fogazzaro en voor de hedendaagsche Italiaansche letter
kunde : Ii piccolo mondo cuzilco verschijnt.
We zijn in Fogazzaro's geliefde Valsolda, aan 't meer
van Lugano, terug.
Al dadeljk met hoofdstuk I ((Risotto e Tartufi» kennen we de streek en de menschen: wel een van de schilder
achtigste voorstellingen van plaatsen en personen uit de
heele romanliteratuur. Voor onze oogen ligt het zee- en
bergiandschap, niet met zijn lachende kleuren en prachtige
lijnen als voorheen; 't is onweer thans, en veel onweer zal
er varen door dit heele boek.
Het bootjesgeslinger der inleiding voelt ge mee op uw
stoel, en straks, op een doodgewoon dineetje, maakt ge
kennis met 3/4 van de menschen die in dit boek een rol
zullen spelen. Maar hoe redt zich hier Fogazzaro uit de
slenter-banaliteit van zulk een feestmaalvoorstelling! Hoe
fijn-scherp en hoe geestig is elk in zijn rol getypeerd, een
piccolo mondo antico voorwaar! Ook dit zoo heerlijk beschut
achterhoekje van de wereld, dit idyllisch nestje van de
Alpennatuur, ontsnapt evenmin als de rest van 't onder
maansche aan 't geknoei en 't gekibbel der dwaze menschen.
Eeuwig rustig blijven de bergreuzen staan met den
levensmoed om hun lenden en den doodsernst op hun kop,
maar daar beneden rimpelt en bruischt het grillige meer
onder de kleine driftjes en kuiperjtjes der menschen van
Oria en Albogasio, van San Mametto en Dasio, van
Cressogno en Gandria, van Castagnola en Bre. Al de ver
tuitingen van hun haatjes en hun liefdetjes omslingeren de
villa Oria... Daar komen aanruischen al de beroeringen van
het meer. 0 wat zucht en wat schreit er voor de menschen
dier villa een treurspel in dat water! Maar groot en goed
als hun bergen blijven ze staan die drie, de dragers van
't groote, eeuwige leven boven «il piccolo mondo antico)):
de heerlijke trio: Franco, Luisa, zio Piero.
-

-

-

*
**
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We zijn in de jaren 1852 tot 1859, den tijd waarin de
oorlog met Oostenrijk broeit, waarin 't Lombardo-Veneto
aan 't rukken gaat om zich af te scheuren van 't keizerrijk,
de jaren vol angst en verwachting tusschen 't droeve
Novara en 't blijde San Martino.
Het eetpartijtje, dat het boek inleidt, heeft plaats in een
villa te Cressogno, bij de oude markiezin Orsola Maironi,
een rijke, gierige weduwe, die onder een drukke godsvruchtpractijk de gewetensknagingen van haar onregelmatig
verworven grootfortuin tracht te smoren. 't Scheelt weinig
of -die vrouw is gekomen op 't stadium van Loth 's echtgenoote na de straf. 't Is een zoutzuil die nog eventjes praat
nu en dan, en die als eenige drift nog vertoont een hevige
Oostenrijks-gezindheid, krachtens welke ze zich gretig
omringd ziet door den heelen aanhang Teeken en priesters
uit de -keizerlijke beambtenwereld. Evenmin als het Oosten rijk van die dagen (gezien door Fogazzaro's oogen in de
herinneringen uit zijn kinderjaren) kan ze levendige, zelf
geesten dulden onder haar gebied. Verder houdt-standige
ze er ook de kostelijke eigenaardigheid op na, telkens als ze
wat hoort tegen haar zin of haar beginselen, plotseling doof
te worden. Haar voornaamste plicht acht zij thans te zijn
de zorg voor de opvoeding naar-haar-zin van -haar kleinzoon
Franco, een karaktervollen jongen, die hoe langer zoo meer
aan haar macht ontsnapt, en dien ze nu drukker dan ooit
« lieve Franco)) heet, hoewel ze er telkens liever zou uit
Verrek jij, dolkop ! »
-flapen:«
Voor haar kleinzoon - erfgenaam heeft ze natuurlijk ook
aan een huwelijk gedacht. En dien avond nu, tusschen de
schotels in, zou ook die verloving geschoteld worden. De
Carabelli's immers zijn op 't feestje, moeder en dochter,
zoowat dezelfde typen, als de Salveador's uit « Malombra ».
Franco zal zich niet laten doen. Van zijn moeder heeft hij
slechts het mager sommetje van i8000 lire geërfd, maar
liever blijft hij arm en zelfstandig, dan millionnair en slaaf
van zijn grootmama. Straks maken we vertrouwder
kennis met Franco. We gaan eerst de tafel eens rond.
Daar hebt ge Pasotti, den oud- controleur, die de heele
Valsolda blijft controleeren, en die met zijn sycophantengeur dit reine berglandschap verpest. Geen specifisch Ita-

ANTONIO FOGAllARO

29

liaan daarom. 't Is immers een van die menschen, wier
gezelschapslieftalligheid men afpelt als een sinaasschil, met
dit averechtsch gevolg natuurlijk dat de zoete pel wegvalt,
en de zure bol blijft. Daar hebt ge nog Pasotti's vrouw, een
hardhoorige sukkel, een door-brave ziel maar een martelares
onder de gemeen-ruwe handen van den rekel, dien ze in
haar doove onnoozelheid tot wederhelft koos; Giacomo
Puttini, die bij al dat geknoei in de wereld bekent dat hij er
verder niks van begrijpt, die zich overigens niks meer aan
wijl hij binnenshuis al last genoeg heeft om zijn meester -trek
te handhaven tegenover Marianne, zijn dikke meid;-schap
Professor Beniamino Gilardoni, die wijsbegeerte had gedoceerd en ook Latijn, en die nu in de Valsolda op 't ouderij k erf zijn ou- en bouwvallige tengerheid van ziel en
lichaam zit te koesteren, in afwachting dat dit op den duur,
God geve 't, wel een vrouwtje zal doen; den dikken,
rooden pastoor van Puria, die in wedijver met Pasotti zijn
arrondissement verzorgt, en die, uitgerust met een paar
flink geoefende neusgaten, een weddenschap met zijn
mededinger heeft aangegaan, of straks c( risotto )) dan wel
« tartufi » op tafel zal komen. (i)
Maar 't gezelschap doet ook wel iets anders dan eten,
en vele van de aanwezigen bij de markiezin zien we elders
in hun beste element. Een tooneeltje dat ik u niet onthouden mag :
c{ Voorheen was die kleine wereld nog meer dan thans
afgescheiden van de groote; meer dan thans was het een
wereld van stilte en vrede, waar bedienaars van Staat en
Kerk, en, op hun eerbiedwaardig voorbeeld, ook eenige
trouwe onderhoorigen, enkele uren per dag aan stichtende
bespiegeling wijdden. De eerste langs den westkant zat
de heer ontvanger : hij sloeg twee vischhaken uit, vooraan
gehecht aan een enkele lijn, twee verraderlijke mondvulsels polenta, zoover van den oever als hij maar kon; en
toen de lijn ver genoeg lag, toen de vlottende kurk zich
als 't ware had geankerd in vreedzame verwachting, legde
(i) Daareven verscheen in de ((Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vl. Academie » de boeiende lezing van Kan.
Amaat Joos over den « Reuk ». Een ideale letterkundige illustratie voor deze studie ware Fogazzaro's bladzijde.
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de K. O. (x) de roe van de lijn op den rotskant, heel
zacht, hurkte neer, en... verdiepte zich in bespiegelingen.
Ten Oosten van hem was gezeten de toezichter der fxnanciën, in dien tijd genaamd « il sedentario »,; hij zat daar
geplakt op den kleinen steendam der landing, ook vóor
een vlotkurkje; hij rookte en... verdiepte zich in beschouwingen. Enkele stappen verder in die richting zat de oude,
stokmagere Cüstant, oud-bleeker, - koster en -kerkmeester,
patriciër uit Oria-dorp ; hij zat daar op den achtersteven
van zijn boot, met op zijn hoofd een ontzaglijk uitgelengden voorhistorischen buishoed, de tooverroede ter hand,
de boenen neerhangende over 't water, zijn geest verzameld op zijn vlotkurk... zoo zat hij daar te beschouwen
en te bespiegelen. Op den rand van een grasberm,
onder de schaduw van een moerbezieboom en van zijn
grooten zwart- strooien hoed, zat de kleine, magere, gebrilde
don Brazzova, pastoor van Albogasio... weerspiegelend in
het effen meer, zat hij daar in beschouwingen verdiept.
Bij een hof van Albogasio inferiore, tusschen de oevers
van den Ceron en het strand van Mandroeugn, zat een
ander patriciër, gejast en gelaarsd, kerkmeester Biguetto,
gezegd cc_ el Signoron », stevig en plechtig in een zestiend
zetel en in de hand zijn vermaarde roeilijn,...-euwschn
hij zat daar te waken en te bespiegelen. Onder den vijgeboom van Cadate zat in bespiegelingen verdiept don
Giuseppe Costabarbieri... Verderop, te S. Mametto bogen
in vlijtige beschouwingen over 't water de dokter, de apotheker, de schoenmaker. Te Cressogno zat in bespiegelingen verloren de bloeiende kok der markiezin. Rechtover
Oria, op het eenzame schaduwrijke strand van Bisgnago,
had een waardig aartspriester van Beneden Lombardië de
gewoonte daar elk jaar veertig dagen beschouwend leven
te komen doorbrengen. Hij zat daar te bespiegelen, bis
alleen, met drie roeden aan zijn voeten, de-schopelijk
daaraan vastliggende drie kurken zoo geschikt dat er twee
dreven in projectie met zijn oogen en een met zijn neus...
Hij die bij hoog meer moest overvaren kon al die overwegende figuren daar zien zitten, gebogen over 't water ;
(i) Keizerlijke ontvanger.
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en daar hij zeker niet dadelijk noch roeden noch lijnen
noch kurken vermocht te ontwaren, had hij ontegensprekelijk zich gedroomd in een landschap vol asceten, voortvluchtig van de aarde, en beschouwende den hemel, niet
naar omhoog, maar naar omlaag in den waterspiegel, wellicht omdat het zoo veel beter was uit te houden...
In feite zaten al die asceten zeelten te visschen, en
geen enkel mysterie der menschelijke toekomst had voor
hen grooter belang dan de mysterien waarop het kleine
kurkje geheimzinnige toespelingen maakte, wanneer het,
als 't ware bezeten door een geest, teekenen gaf van altijd
groeiende stoornis, en op den duur van algeheele krankzinnigheid; dan, met sprongen en scheuten nu eens naar
voor en dan weer naar achter, koos de kurk, in de verwarring van haar zinnen, ten slotte de wanhopige partij hals
over kop den afgrond in te gaan... Nu, dergelijke verschijnselen waren altijd zeldzaamheden, en sommige beschouwers
konden daar halve dagen zitten zonder de minste onrust
aan hun kurkje waar te nemen. Maar elkeen, al vergat hij
het kleine zwemmertje ook geen oogenblik, kon dan een
onzichtbaren draad van gedachten volgen, evenwijdig met
zijn vischlijn. Zoo viel het nu en dan den aartspriester voor
dat hij geestelijkerwijze een bisschopszetel vischte; «ei
Signoron» vischte weleens een eigendom terug, dat eenmaal aan zijn voorouders had behoord; de kok vischte
zoowaar een zeelt, rozig en blond uit de naburige bergen;
Cüstant vischte een opdracht van wege de Regeering om
zich ten koste der arme dutsen wat vetter te mesten. Wat
Carloscia (i) betreft, zijn tweede lijn had gewoonlijk een
staatkundig karakter. En dat zult ge beter begrijpen
als ge verneemt dat die lijn nogal dikwijls in zijn verwarden kop zekere beschouwingen te voorschijn riep,
hem door commissaris Zerboli ingegeven. ((Zie, waarde
ontvanger, had hem eens Zerboli gezegd, al redeneerend
zoowat van den os op den ezel over de Milaneesche dagorde
van 6 Februari: «U die een zeeltenvisscher zijt, zult de
zaak zeer, gemakkelijk begrijpen. Ons groot keizerrijk vischt
met de lijn. De beide vereenigde lokazen zijn Lombardie
(i) de ontvanger.
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en Veneto, twee goede brokken, rond en appetijtelijk, met
een flinken ijzeren tand daarbinnen. Onze monarchie heeft
ze daar geplant, vlak voor het hol van dat onvoorzichtig
vischje: Piëmont. In '48 heeft dit het lokaas Lombardië
-aangebeten ; maar het kon het nog uitspuwen bijtijds en
zich voortaan op zijn hoede houden. Milaan is de kurk.
Als Milaan zich beweegt, dan beduidt dit dat het vischje
daar onderaan bezig is. Verleden jaar b. v. bewoog het
kurkje, maar toch maar even. Het lieve vischje had niets
anders gedaan dan reisjes het lokaas rondgeneusd. Wacht
maar, eenmaal komt een groote beweging ; wij zullen
den slag geven; er zal wat gerucht zijn en wat gespartel,
-en dan zullen wij 't optrekken, ons vischje, en we laten
't nooit weer ontsnappen, dat lieve beestje, wit, rood en
groen ! » ( i)
,

Franco, den avond van 't feestmaal, had in verbolgen
zijn borden stuk geslagen, en was er uitgetrokken,-heid
naar de villa Rigey, waar, met haar moeder, Luisa.
woonde, het meisje zonder centen, maar het meisje naar
zijn hart. Nu is 't er door. Ze zullen dadelijk huwen, heel
in 't geheim. Dat zal de markiezin razend maken; maar dat
zal eindelijk Luisa's moeder tot rust brengen. Luisa's moeder,
dona Teresa, een ideaal-katholieke vrouw, zou graag voor
haar dood, waarmee haar hartziekte gedurig dreigt, haar kind
in veiligheid zien. Voor zichzelf leefde die vrouw ver boven
de wereld. Een uitstekend gevoel had ze van het leven zooals het zijn moest, maar een klaren zin ook voor het leven
zooals het was. — 's Nachts wordt het huwelijk in de kerk
van Castello ingezegend. Door anderen reeds werd er op
gewezen hoe heerlijk een zijstuk dit huwelijk vormt met dat
van Renzo en Lucia in de Promessi S osi. Nu is Franco
zeker van 't bezit van zijn Luisa, maar even zeker van 't.
verlies der millioenen. Wat de toekomst nu verder brengen
zal, dat weet hij niet. Hij is gerust; hij heeft zijn wil en
zijn plicht gedaan.
Dona Teresa, Luisa's moeder, sterft. Luisa's onkel,
(i)

Piccolo Mondo antico, 37e duizendtal, blz. 149-153.
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Piero Ribera, ongehuwd, rjksingenieur, opent aan 't jonge
paar zijn kleine villa te Oria, en ook zijn beurs, niet weelderig, maar telkens weer door zijn jaarwedde genoeg
gevuld om te voorzien in de kosten van 't kleine gezin.
En nu staan we voor de drie hoofdflguren: Franco,
Luisa en zio Piero.
In Franco Maironi heeft ons Fogazzaro zijn vader
geschilderd. De jongen vol idealen, lief hebberend in poëzie,
in muziek, in oude schilderijen en in bloemen; een mensch
aangelegd om te zweven door 't leven; met een tekort aan
ijdelheid, die in de wereld doet vooruitkomen, met een
tekort aan wilskracht, om uit de verwende knapenjaren op
te streven naar een bepaalde, winstgevende baan. Toch,
werkeloos is hij nooit; maar zijn bezigheden zijn en blijven
die van een groot, rein kind Improviseeren op 't klavier,
versjes maken, zijn hofje verzorgen, en aan heel Cressogno
diensten bewijzen menschen en beesten genezen, Fransche en Duitsche brieven vertalen, zooals 't: gedurig te pas
kwam op een dorp aan de Zwitsersche grens. Een voor
beeldig katholiek is Franco, iemand, die in den oprechten
eenvoud van zijn warm hart en zijn klaren geest nooit
onderhevig was aan twijfel, koesterend, met zijn vurig
gevoel, godsvrucht, natuur en kunst. Wijsgeer is hij eigenlijk
niet; als hij straks teTurjn methodisch St.Thomas wil doormaken, geeft hij het na een paar weken op. Toch kan hij
flink zijn stuk staan in zake geloof, met beweegredenen niet
gehaald uit een wetenschap die voorbijgaat, maar uit een
overtuiging die zich voedt met gebed.
De moeder van Luisa, de edele dona Teresa, is gety
peerd naar Fogazzaro's eigen moeder; maar Luisa zelf is
een heel andere schepping. Moeder had altijd geleefd voor
het eeuwige, al haar daden, haar woorden, haar gedachten,
had ze daarheen gericht. Luisa had van haar overleden
vader zijn vrijdenkersneigingen geërfd. Hoewel ze zich in
de uiterlijkheden der godsdienstige praktijk zoo tamelijk
schikte, gevoelde ze sedert haar veertien jaar weinig voor
't geen buiten of boven deze aarde kon zijn. Ze ging b.v.
naar de kerk, zonder eigenlijk ongeloof, maar ook zonder de
overtuiging dat dit kerkgaan Gode aangenaam was. Haar
ziel deed niet mee in de gewone godsdienstige plichtple-
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gingen. Van God had ze zoo 'n hoog begrip dat ze hem
niet onmiddellijk in aanraking met de menschen geloofde.
Weer zoo iemand als Elena uit « Daniele Cortis ». Een
edelgezinde vrouw, jawel, die niemendal voor zichzelve
leefde, die de lijfelijke engel was van de geheele omgeving,
en die haar best deed om alles en allen rondom haar zoo
goed en zoo gelukkig mogelijk te maken.
Verwonderlijk zal 't niemand vinden dat er meer
rozen bloeiden in Franco's hofje dan in den liefdetuin van
deze beide ideale, maar zoozeer verschillende menschen,
die toch uit liefde waren samengekomen, die in liefde zullen samenblijven, maar die geroepen zijn om malkander
veel meer het lijden dan de vreugde van de liefde te doen
smaken. Geen nood, dan zijn ze ook geroepen om malkander
te louteren. Maar ach, hoe zal de oneindig-goede God, die
dan volgens Luisa toch niet straffen kan, hoe zal hij die
beide harten vermorzelen eer ze voorgoed opgaan in mal
-kanderiHm!
Veel wordt er tusschen Franco en Luisa over godsdienst gesproken. Op zichzelf is Luisa een steviger en
krachtiger natuur dan deze man vol vuur en vol stuwing.
Ze werkte ook meer dan hij. Hij sprak wel eens van moe
zijn. Luisa nooit. En toch zal Franco op den duur de
sterkste blijken, niet uit eigen kracht, maar door de genade,
waarvoor ook eenmaal Luisa's hart zich openen zal. Zij die
aanvankelijk zouden meenen dat Fogazzaro, de romanschrijver, zich hier weeral te veel aan wijsbegeerte laat gaan,
mogen voor dit geval bedenken wat een zielkundig meester
deze samenspraken heeft ineengezet. Telkens, bij die godsdienstige woordenwisselingen, schijnt het Franco dat hij
volgens de oppervlakkige logika der wereldsche wetenschap
in 't ongelijk blijft, terwijl hij toch gelijk heeft volgens een
diepere waarheid, die hij voelt in zich, maar die hij in
woorden niet ophalen kan. Er is nog een lastiger verwikkeling om die beiden telkens naar onderling misverstand te leiden : Franco liet zich beheerschen door gevoelens gekweekt in zijn fantasie, Luisa liet zich beheerschen, door gevoelens met rede doorweven. En toch,
dat bleek op den duur maar schijn te wezen : Franco's
fantasie fladderde langs den buitenkant van zijn ziel; daar-
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binnen lag de schat, de onaantastbare versmelting van
verstand en geloof. Bij Luisa was de ziel als ompantserd
met rede; maar dieper daarbinnen lag veel vrouwelijkzwakke fantasie, in haar onbewusten hoogmoed benauwd
voor het sterke, altijd verootmoedigend geloof.
Telkens dan ook, in de allergewichtigste omstandigheden, schiet de superioriteit van Franco's gemoed stralend
te voorschijn.
Bij Gilardoni berust een testament van Franco's grootvader, waarbij deze niet zijn gehate vrouw maar wel zijn
petekind Franco tot zijn erfgenaam maakte. Franco's diepste
gevoelens verzetten zich tegen het aanvaarden van die beschikking, door zijn grootmoeder gebroken. Daarom ook
wil hij het testament niet in handen krijgen, vooral niet
zoolang hij in vijandschap met zijn grootmoeder leeft. ik
ken mezelven, zegt hij, moest ik het in handen hebben, ik
zou me niet kunnen weerhouden erge dingen te doen.
Aan Luisa spreekt Franco niet over dat testament.
Luisa verneemt het toch; en ze vaart uit tegen Franco
i) omdat hij haar zoo weinig vertrouwt dat hij haar zooiets
niet meedeelt; 2) omdat hij zoo zijn eigen rechten vertrapt
ten gerieve van een grootmoeder, die Franco niet haten
kan, maar die zij wél haat.
Tweede geval van Franco's meerderheid : zijn heengaan naar Turjn; derde, zijn houding bij den dood van
zijn kindje; vierde, het laatste weerzien te Isola Bella.
Maar op die vier dingen komen we terug.
Een moederlijke oom van Fogazzaro heeft naar 't
schijnt hem tot model gestrekt voor Zio Piero. Is dat waar,
dan bezat Fogazzaro een suikeroom zooals er niet vele op
dit ondermaansche te vinden zijn.
Veel zeggen doet Piero eigenlijk niet, maar hij voelt
des te meer en des te dieper. Wat hij is voor Luisa, voor
Franco, voor Ombretta, hun kindje straks, dat is waarachtig met geen woorden uit te drukken. Die man kan niet
anders dan weldoen; hij vindt dit zoo natuurlijk dat hij
telkens dreigt een mal figuur te slaan als iemand hem zijn
dank wil betuigen. Nooit heeft hij aan zichzelf gedacht;
nooit huwde hij ; ondanks zichzelf heeft zijn hart hem
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geplaatst aan 't hoofd van dat jonge gezin, dat hij tot zich
heeft genomen en dat hij leven laat.
Hij is een man van den ouden tijd; hij zegt het zelf,
en den nieuwen begrijpt hij maar half; daarom juist gezegende uitzondering meent hij niet het recht te
hebben zich te verzetten tegen 't nieuwe dat hij niet
verstaat.
Bewonderenswaardig welsprekend voor zijn opvat
dien hij _ uitbrengt op Franco's en-tingesdoa
Luisd's stille bruiloft :
«Vivat hij ! en vivat zij !
En nu, laten wij ze met rust! »

Het hart van dien oom is de zon van dit boek; maar
daar nevens blinkt een ster, een ster die niet lang stralen
zal, tenzij binnen in 't hart van vader en moeder. 't Is hun
dochtertje, Maria, de schat van zijn ouders, de onafscheidbare speelgenoot van Zio Piero. 't Is ook een kind om er
dol van te wezen. Zoo 'n fijn, schalksch ding, met oogen
die alles zien en ooren die alles hooren, met haar grillen,
haar nukken, haar lachen, haar schreien, haar jufferige
stemmigheid en haar kwajongensgegier. Zio Piero, al de
dagen en al de uren die hij uitsparen kan, zit daar met het
kind op zijn schoot, terwijl het speelgoed en poppen uit
zijn zakken haalt, en terwijl hij telkens weer voorzingt haar
geliefkoosde deuntje :
Ombretta sdegnosa
Del Missipipi....

Ook heet hij ze nooit anders dan zijn « Ombretta Pipi».
Waar dat kindje te voorschijn treedt... lorsque l'enfant
parait... geeft Fogazzaro keer voor keer een meesterstuk
mee. Even een tooneeltje tusschen moeder en dochter :
Onkel is al te bed en Luisa zit met Ombretta op Franco
te wachten. ((De arme Ombretta Pipi begon zich algauw te
vervelen, ze zette een pruilmondje, een klagend gezichtje, om
te vragen met traagdrenzig stemmetje: «Wanneer kom j e,
papa? » Maar zij had een mama, eenig in de wereld om de
bedroefden te troosten. Ombrettina had slofjes die in stukken en brokken van haar voetjes afhingen. Slofjes, ook in
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Valsolda, kosten geld. Weinig, jawel. Maar al was 't ook
nog zoo weinig? Nu, zij had ook een mama eenig in de
wereld om te herstellen en te verzolen. Den dag te voren
had Luisa, toen ze zocht op zolder om een koord, tusschen
allerhande vodden, gebroken potten en pannen, een laars
van haar grootvader ontdekt. Zij had ze, om 't leer te
weeken, in 't water gezet; en een snijmes, een eis en een
schaar had ze ook uitgehaald. Nu nam ze de eerbiedwaardige laars die Ombretta schrik aanjoeg, en ze plaatste het
ding op de tafel. « Ze moet er aan, Ombretta... Maar
vooreerst zal de laars nog een lijkrede hebben. En ook
moeten we aan uw heer overgrootpapa de toelating vragen,
zijn grooten schoen te gebruiken. a Ze deed nu Maria haar
handjes vouwen, en 't kind moest een heele rijmrede achternazeggen met komisch oogopslagen naar den zolder:
Caro signor bisnonno benedetto,
Questo stival, se Lei non se lo mette,
Lo doni alla sua Ombretta,
Che aspetta con gran fretta
Un palo di scompette
F Le scocca su in cielo un bel bacietto
Alla pianta del piede con rispetto.

Dan kwam er een gewaagde fantasie zooals Luisa's
hersenen in spelsche grillen er dikwijls broeiden, een

drollige geschiedenis van het engeltje dat in den hemel de
laarzen poetst, en dat op zekeren dag, toen het zonder
toelating, een stukje goudbrood wou gappen, onverhoeds de
laars van overgrootpapa op aarde liet vallen. Maria helderde
op, schetterde 't uit, onderbrak mama met honderd vragen
over het goudbrood en over de andere laars die in den
hemel was gebleven. Wat moest nu de brave grootpapa met
die andere laars aanvangen? En mama ging weer aan
't uitleggen dat overgrootpapa die andere laars noodig had
om ze te schoppen naar 't achterste van den keizer van
Oostenrijk, zoo gauw die binnenkwam, en om hem te doen
tuimelen den hemel uit. a (i)
*
**
i) Aangehaalde uitgave, blz. 325-327.
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Intusschen heeft rondom het huisje van Oria de poli
verdachtmaking, opgehitst door de oude markiezin en-tiek
geleid door Pasotti, haar net gesponnen. Een zekeren
nacht moet Franco opstaan om de politie te laten huiszoeking doen. Alles wordt overhoop geworpen, en eindelijk
wordt diep in een koffer een oude sabelscheede uit godweet
welken voortijd ontdekt. Het onweerstaanbaar komisch
tooneel heeft echter een tragischen staart. Na enkele dagen
komt de tijding dat Zio Piero uit zijn ambt en ook uit zijn
jaarwedde is ontslagen, en Franco zal worden bewaakt.
De markiezin had gemeend Franco en Luisa door den
honger op hun knieën te dwingen. Dat zal niet. Nu speelt
gedurig in Luisa's hoofd dat reddende testament en die
erfenis, waarmee wederrechtelijk de markiezin domineert,
terwijl dat fortuin wettelijk in handen van haar slachtoffers
moest wezen. Luisa vindt het onwaardig en ondragelijk
alles te weten en niets te zeggen. Franco zou liever bersten
dan geld te eischen; en om. voor zijn vrouw, zijn kind en
zijn oom het brood te verdienen zal hij vertrekken naar
Turijn en daar dagbladschrijver worden.
Pijnlijk is 't heengaan. Eerst dat wonderlijke afscheidstooneel tusschen Franco en Zio Piero : deze, te bed, heeft
Franco tot zich geroepen, en laat in dit gesprek, dat hij
vreest het laatste van zijn leven te zullen zijn, onder zijn
gewone uiterlijke koelheid zulk een warmen onderstroom
van gemoedelijkheid gaan, dat weinigen voorzeker dit
lezen, zonder 't uit te snikken. Dan de kus en het kruisje
aan de slapende Maria, die al vroeger in haar droom
om Papa had geroepen, dat hij toch niet zou heengaan
van zijn lieve Ombretta; daar ligt ze nu rustig, niets ver
verre reis. Dan, te midden van 't-moednvaPp's
misverstand over de erfenis, na harde en erge woorden
nog den laatsten nacht, dat koele uiteengaan van twee
wezens, die toch voelen dat ze bij malkander hooren, en
dat echte liefde, trots het wegdorren van alle begoochelingen onder verschillend levensinzicht, toch onuitro ei
-baris.
Met een prachtige ontplooiing van den heelen voorraad wilskracht die in hem zoolang ongebruikt heeft gelegen,
zet zich Franco te Turijn aan het werk. Door elke vernede-
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ring, door alle karweien worstelt hij heen. 't Is hem alles
licht, als hij maar maandelijks aan zijn lievelingen kan
opzenden wat hij ten koste van honger en ontbering uitsparen kan. Een kloof blijft er gapen tusschen hem en
Luisa, een kloof die niet wordt gedempt door al die brieven,
waaruit liefde spreekt, ja, maar ook de vrees malkander te
kwetsen door telkens te veel of te weinig te zeggen. Franco
lijdt en bidt, maar blijft wat hij blijven moet, naar hij meent:
hardnekkig onbereikbaar voor de eischen van zijn vrouw.
Luisa tracht naar wederzijdsche verklaringen in de hoop
het verdiende gelijk te halen; ze wrokt intusschen, en in
haar ongeluk gaat haar laatste geloof aan Gods goede voorzienigheid te loor.
Haar vertwijfeling jaagt haar naar 't uiterste. In Franco's afwezigheid zal ze den grooten slag slaan, ze zal de
markiezin ontmoeten en haar laten vernemen wat zij, Luisa,
afweet van dat testament. Ze zal haar dat slingeren op de
straat publiek in 't gezicht.
Op dien weg ter wrake wacht haar Gods hand. juist
staat ze voor de markiezin als de noodkreet klinkt; tot driemaal toe : Mevrouw Luisa, spoed u, spoed u, naar huis,
naar Maria!
Ombretta was ontsnapt aan de meid, was met haar
scheepje gaan spelen naar 't boothuisje, was gevallen,
geduikeld; en daar had haar een voorbijganger zien
drijven op 't meer. De dokter was bezig met de kunstmatige
ademhaling te midden van al de kermende vrouwen van 't
dorp, toen Luisa kwam binnengeijid...
En nu is 't onbegonnen werk te beproeven weer te geven
wat Fogazzaro's kunst hier heeft verricht. Het ij selijke van de
onzekerheid vooreerst, het ijselijke van de zekerheid straks.
Al wie ter wereld lezen kan moest van Fogazzaro dit ten
minste lezen : de vijftien bladzijden gaande van: ((Ma Luisa
non si mosse... tot: per il povero padre che non sopeva ancora
niente. » Ombretje, Ombretje, ze is naar den hemel! schreien
wij allen, met de oogen open in hoop. Maar Luisa kan niet
schreien; ze jaagt allen weg, ze tast naar het lijkje; haar
ziel, en haar lichaam zijn blind geslagen, en ze schreit met
den schreeuw van de vloekende wanhoop: Weg met uw
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hemel ! Mijn hemel is hier : Ombretta, Ombretta! Ik b-en
uw Mama, uw Mamatje !...
Zio Piero zit daar in een hoek. Hij denkt om die
moeder, daar vóor hem, hij denkt om dien vader, ginder ver
in Turijn. Hij denkt om zichzelf. Wat zou hij anders denken
dan dit : Ik ben weer de gelukkige, 'k zal gauw heengaan
naar Ombretje, 'k wou dat ik seffens heen mocht. Mijn
God, kom mij halen!
Zio Piero heeft aan Franco een telegram gestuurd
« Kom spoedig over, Maria erg ziek. »
Franco laat liggen wat ligt; hij holt naar trein en naar
boot.
« God, waarom toch niet een woordje meer op dat teleur
gram? Een enkel woordje : de naam van de ziekte. » Een
vreeselijk woord bliksemt hem door't hoofd : de kroep. Hij
stond daar de armen gestrekt tegen het spook, met kramp
lijf; hij zoog de lucht in met al zijn-trekingovhl
kracht. -- Toen liet hij zijn armen weer vallen met een
zucht die uit zijn borst het leven en de ziel scheen weg te
blazen. Het moest toch wel een plotselinge kwaal zijn;

,

anders zou Luisa het hebben ggeschreven. Nieuw licht in

zijn geest : bloedaandrang naar de hersenen. Hij zelf, toen
hij kind was, was bij een dergelijk geval den dood nabij
geweest. God, God, dat zal het zijn! Zenuwachtige snikken,
zonder tranen, sneden hem door de keel. Maria, schat, liefde,
geluk! Dat was het, bloedaandrang, dat was het! Hij zag ze
daar liggen, afgejaagd, uitgeput, bewaakt door den dokter
en door mama; hij verbeeldde zich in een oogenblik lange,
lange uren aan haar kleine sponde, lange doodsangsten, en
dan weer het klaren van de hoop, het eerste suizen van het
lieve stemmetje : « Papa mio! »,
Weer stond hij recht (i), en hij duwde zijn handen in
een stil-stomme persing van gebed. Toen viel hij weer neer,
keerde de oogen zonder blik naar de vluchtende velden;
hij voelde als 't ware een band tusschen de groote, gefloersde Alpen, vast aan den Noordergezichteinder, en zijn
Bene gedachte, sluimerend en dan weer opschietend in
zijn ziel. Telkens wecr schudde 't- gedruïsch van den trein
(i) in den trein.
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hem uit zijn geestesverdooving, en uit zijn droomverstijving
steeg te voorschijn de baan die hij straks te voet moest
afloopen (van Lugano naar Oria, 4 uur), en hij wenschte
dat de slag van zijn hart zich spoeden zou op de maat van
zijn eigen ijien straks. Dan sloot hij weer eens de oogen
om zichzelf te zien aankomen thuis. Een boel beelden
kwam zweven uit zijn hart voor zijn oogleên, maar ze
veranderden gedurig, geen enkel kon hij vasthouden. 't Was
Luisa die hem te gemoet kwam op de trap, 't was zio Piero
die zijn armen uitstrekte bij 't binnenkomen in de kamer,
't was dokter Aliprando die 't alkoofje openhief en hem
toefluisterde: bene, bene!, 't was, in de donkere kamer,
een beweging van stille schaduwen, 't was Maria die hem
aankeek met oogen lichtend van koorts.)) (i)
In 't holle van den nacht spoedt nu Franco te voet van
Lugano naar de Valsolda, te midden van Oostenrijksch
spioenengevaar, langsheen het meer dat ginder ver zijn eigen
villa bespoelt, en dat hier zoo geheimzinnig te kabbelen ligt.
Onderweg moet hij zich verstoppen voor de keizerlijke
wachten. Ze gaan langs hem heen, en hij hoort ze praten.
« Hoe oud was ze, zegt een ». « Drie jaar en éen maand. »
Drie jaar en éen maand, was ze, was ze! God, God, God 1
En in éen vlucht vliegt hij over heg en steg naar Ombrettâ.
Daar lag Franco geknield voor zijn kindje; stom lag hij
als een doode. Hij bad...! Ombretta was niet eens ziek geweest; vreeselijk had Gods wil zich vervuld. Geen enkel
verwijt voor Luisa. Met haar droeg hij de beproeving en de
schuld. Maar kloeker dan zij, want geloovend en biddend,
gelijk zio Piero het ook, nu beter dan ooit, had geleerd.
« Hij zuchtte en hij bad gedurig, gedurig. Eindelijk
stond hij op; hij ging naar het terras. De hemel werd blank
boven la Galbiga en de bergen van 't Como -meer. De dag
steeg op. Uit de zwarte dreigende Boglia blies een koude
noordenwind. Heinde en ver, langs den oever van 't meer
en in den ouden schoot der vallei, tinkelden klokkenklanken
op. De gedachte dat Maria en grootmoeder Teresa (2) nu
samen waren, in altijddurend geluk, sprong op in 't hart
(i) Aangehaalde uitgave, blz.
Luisa's moeder.

(2)

421-422.
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van Franco, spontaan, klaar en zoet. Het scheen hem dat
de Heer hem zegde : Ik beproef u ja, maar ik bemin U;
wacht, vertrouw, en gij zult zien. De klokken luidden, hier
en ginder. De hemel werd heller boven la Galbiga, langs 't
meer van Córmo, langs het zwarte, steile profiel van de Picco
di Cressogno. En de vlakten van 't effen water kregen daar
in 't Oosten, tusschen de groote schaduwen der bergen, een
weerglans van parelmoer. 't Gebladerte der passiebloem,
-onder den wind aan 't ruischen, speelde stil over 't hoofd
van Franco, bewogen als 't ware in afwachting van het licht,
van de onmetelijke glorie die stijgt uit het Oosten, de
nevelen overgietend met haar hoopvolle kleuren, begroet
,door de velden omlaag. » ( i)
De schepping van « Ombretta Pipi)) is een der edelste
daden ooit door een kunstenaarsgeest verricht. Fogazzaro
komt hier vooraan in de schaarsche rij van de gezegenden, die
vermochten het, kind in de letterkunde de plaats te geven,
die het hebben moet, als de engel in menschenverschijning,
de allerhoogste dus. De heele Fransche letterkunde heeft
niets geleverd dat het bij deze schepping halen kan. En
wat Spanje kreeg uit de hand van Fernan Caballero, Enge-

land uit die van George Eliot en Dickens, Duitschland uit
die van Enrica Handel-Mazzetti, Noorwegen uit die van
Ibsen, Rusland uit die van Tolstoï, verbleekt bij deze
Kloode, onsterfelijke « Ombretta Pipi».
Laat de kindertjes tot snij komen ! het woord is zoo
hoog en zoo heilig in de kunst als in 't Evangelie. Hij, die
dat woord spreken kan in de kunst, moet vernemen in 't
diepste van zijn ziel de stem van den grooten Kindervriend,
en kan niet ver afstaan van den apostel, die zijn hoofd
mocht laten rusten op het hart van onzen God. Hij, die
r( Ombretta Pipi)) heeft geschonken aan deze wereld van
veel zonde en veel misverstand, blijft een zegen voor 't
menschdom. Nu, om dit mee te voelen als 't hoort, moet
men misschien zelf kinderen hebben; en wij vragen het
recht te betreuren dat onder de index-vaders geen enkele
vader van kinderen zetelt. (z) Of is dit weer een gevoels(i) Aangehaalde uitgave, blz. 439.
(2) Zooals men weet werden de laatste twee romans van
Fogazzaro op den index geplaatst : « Il Santo », zooals velen,
« Leila », zooals weinigen het verwachtten.
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kwestie, en zijn er kerkelijke congregaties die in hun schrik
voor 't modernisme de overtuiging hebben opgedaan dat de
godsvrucht niemendal meer te maken heeft met het gevoel?
't Past niet oneerbiedig te spreken over een kerkelijke
inrichting die in den loop van haar bestaan onschatbaar
veel goeds heeft gesticht. 'k Weet het, en 'k wil dien
schijn niet hebben, omdat ik, zoo trouw-oprecht als alle
katholieken, mij neerieg bij haar beslissingen, die veel wijzer
zijn dan al onze individueele opvattingetjes. Maar de vraag
mag toch wel gesteld blijven. En 't wil er bij mij niet in
dat de groote Rechter een kunstenaar, die ter vergoeding
van veel een « Ombretta Pipi)) kan toonen, zoo streng zal
oordeelen als de andere 't doen.
Nu, ook voor de letterkundige kritiek is het wel een
veeg teeken dat «Ombretta Pipi» zoo weinig werd opgemerkt.
**
Franco blijft nog enkele dagen te Oria. De markiezin,
die alles heeft vernomen en die door spookbestokingen
gemarteld wordt, doet hem roepen bij haar. Franco ver
schijnt. Hij verneemt dat hij haar erfgenaam zal zijn, maar
hij overtuigt zich eens te meer dat het beter is, oneindig
beter, een ongeluk als 't zijne te dragen dan de straf van
een millioenenfortuin.
Onze dwepende dichter-musicus van voorheen, onze
kinderlijke bloemenvriend, is niet meer te herkennen. De
dood heeft haar werk verricht zooals zij het telkens bij
Fogazzaro doet de dood brengt mede een levende vruchtbaarheid, een schat van nooit vermoede levenskrachten.
De dood van Ombretta maakt Franco tot een man van
bewonderenswaardige veerkracht en wilskracht; de dood
van diezelfde Ombretta maakt straks Luisa tot een vrouw
van verheven geloof en berusting (i); en wacht maar tot Fogazzaro's volgende boeken wat de dood zal doen bij 't lijk van
Elisa, bij 't lijk van Il Santo, bij 't lijk van dona Fedele.
-

*
**
(i) niet in « Il Piccolo Mondo antico)); wij vernemen eerst
haar bekeering uit «Il Piccolo Mondo moderno.»
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Intusschen smeult de opstand tegen Oostenrijk voort.
Binnen korte maanden zal 't tot een uitbarstig komen.
Franco moet weer naar Turijn ; weer is 't een heele kunst
om de Argus-oogen der Oostenrijksche bespieders te
verschalken en uit Oria weg te geraken. Franco had het
nu veel beter te Turijn : hij was ambtenaar geworden in 't
Ministerie van Cavour. Maar zijn vaderlandsliefde kan zich
niet schikken in rond-de-cuirisme. Hij teekent als vrij
hij zal mee optrekken in den aanstaanden-wilgern
oorlog. Vooreerst wil hij zijn Luisa en Zio Piero nog
weerzien. Aan een nieuw bezoek naar Oria valt niet te
denken. Daarom noodigt hij vrouw en onkel uit op een
laatste bijeenkomst, halfweg voor beide partijen: Het
rustige Isola Bella in 't Lago Maggiore.
Te midden van geestdriftige vrijwilligers die heentrekken naar Piëmont, doen de stille Luisa en Piero de i eis.
Franco vervoegt hen in 't landelijk hotel, overhandigt aan
Luisa zijn testament, terwijl Zio Piero rustig op een bank
in 't aanschijn van de ondergaande zon zit te sterven ... en
onder 't blijde voorspel der naderende verlossing van Italië,
-

gaat Luisa haar tweede moederschap te gemoet. Gister
avond bij 't sterven van een heerlijken dag, hebben ze

gevierd de even heerlijke weergeboorte van hun onsterfelijke liefde.
Zoo zindert dit boek van veel arbeid, veel kommer,
beproeving en lijden, uit op de onverwoestbare hoop van
den christen en den vaderlander. Zoo rijst boven de bergen,
die daar stonden in 't eerste hoofdstuk met hun regen
te weenen van weedom over al de menschelijke-glanse
ellende die in hun valleien zich optasten zou -- zoo rijst nu
daarboven Gods regenboog van verzoening en vrede.
* r
Maar 't meesterstuk van Fogazzaro zou niet zoo groot
een meesterstuk zijn, moesten er tusschen al die hartroerende tooneelen in, geen humoristische partijtjes vallen die
ons telkens met de tranen op de wangen weer glimlachen
doen. Af en toe, als men genoeg leeft geschreid, verschijnen
weer op 't gepast oogenblik of dona Cecea, die haar dagen
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doodt met van uit haar zoldervenster door haar kijkglas,
als een sterrekijker, de heele Valsolda te bespieden; Of de
keizerlijke ontvanger Bianconi voor wien samenzwering kon
schuilen tot in muziekhandschriften toe; of Giacomo
Puttini, die zoo graag allemans vriend zou wezen, maar
nooit weet wat hij zeggen of wat hij zwijgen moet. Zijn
arme hersenen hebben 't overigens al druk genoeg met het
zoeken naar middelen hoe zijn meid aan 't verstand te
brengen dat hij de meester is in zijn huis. Maar, ten slotte,
is ook hij ondanks zichzelf geroepen om een dienst te be-- wijzen aan 't vaderland; zijn eenig onschuldig kostuum zal
hij zien wegkapen van voor zijn nachtelijke legerstede,
omdat vluchtelingen 't moeten gebruiken; en na dagenlange bedlegerigheid moet hij vernemen dat zijn deftige
jas en zijn deftige buishoed als dankhulden ophangen in
éen verre kapel der Valsolda.
Maar vooral Beniamino Gilardoni heeft de lading
humor mee. Telkens krijgen we weer een kijkje op de
studiekamer van den ouden vrjgezel; erg onlekker kan
hij 't hebben in zijn maag en in zijn hoofd. Maar terwijl hij
zijn anti-migraine -sigaretjes rookt laat hij zich gaan, altijd
vervelend maar niet altijd verkeerd, in zijn wijsgeerige
bespiegelingen.
« Er zijn zielen, doceert hij, die openlijk het toekomstig
leven ontkennen en die heel en al leven naar hun opvatting,
uitsluitelijk voor het aardsche. Zoo zijn er niet veel. Dan zijn
er ook zielen die een geloof in 't eeuwige leven belijden,
maar die er practisch den brui van geven en volkomen opgaan, zoowel als de vorige, in dit aardsche bestaan. Zoo zijn
er al meer. Dan zijn er ook zielen die wel niet veel denken
om 't eeuwige leven, maar die zoowat hun leven op aarde inrichten om voor 't eeuwige, zoo 't bestaat, niet al te zeer te
moeten vreezen. Zoo zijn er weeral meer. Dan zijn er
ook zielen die waarlijk in 't hiernamaals gelooven, en die
hun gedachten en hun werken verdeelen in twee reeksen,
bijna altijd onderling aan den slag gerakend; de eene reeks
geldt voor den hemel, de andere voor de aarde. Zoo zijn er
ontzaglijk veel. Eindelijk zijn er zielen die alleen leven voor
de eeuwigheid, waaraan zij vaster gelooven dan aan den
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tijd. Deze zijn heel schaarsch, en donna Teresa behoorde
tot hen.
Maar de professor, ondanks zijn geleerdheid, is toch
een in-goede man, en zijn beminde- Ester zal hij toch
krijgen, ondanks zijn dwaze hoofdpijn en zijn nog dwazeren
rooden neus. Hoe hij, die geen visscher is, toch slaagt op
den duur? Hij durft bij niemand om les gaan, tenzij bij
Luisa, de eenige- die hij zijn hart durft openen :
((Luisa was altijd zijn schutsgeest; het orakel dat hij
getrouw ondervroeg om te weten hoe hij zich in woorden
en daden moest gedragen tegenover zijn beminde. In zijn
ootmoed was hij gelukkig bij Ester aanvaard te worden uit
een gevoel van hoogachting. Te denken dat Ester hem in
liefde kon beminnen, scheen hem een belachelijke aanmatiging. Daarom vreesde hij altijd haar met een of andere
verkeerdheid te beleedigen. Een groote twijfel knaagde
hem sinds lang aan 't hart: wanneer zou hij zijn eersten kus
mogen wagen? Die vraag was maar even opgerezen bij
hem, toen hij ze kwam onderwerpen aan Luisa; en Luisa,
de vleeschgeworden wijsheid, had hem geantwoord :
« Neen, nu is het nog te gauw. De eerste kus mag noch te
vroeg noch te laat komen. » Die mogelijkheid van het « te
laat » was voor den professor een vreeselijk, een ondragelijk
ding. En telkens als de man zijn orakel kwam raadplegen,
en dat gebeurde voor honderd verschillende dingen, kwam
hij ook weer uit -op de noodlottige vraag: « En hoe staat
het met den kus ? » »
Even meesterlijk maar al te lang om aan te halen is
't bezoek van den professor, bezitter van 't hachelijk
testament, bij de schuldige markiezin : door zijn drollige
onbeholpenheid verknoeit hij daar de mooiste brok van zijn
levenstaak.

De strenge muze der geschiedenis heeft misschien wel
bij ii piccolo mondo antico een paar keeren haar voorhoofd
gerimpeld, waar het geldt de beschrijving van 't Oosten
bewind in Italië. Dat is inderdaad een doorloopend e-rijksch
karikatuur. De gloeiende vaderlandsliefde van den Italiaan
heeft over 't keizerrijk haar schelste schaduwen geworpen
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waarin zich dan beweegt als in een hoek van Dante's hei
die heele troep staatsbeambten, die juist zooveel officieel
borduursel op hun kleeren dragen als schurft in hun ziel.
Hier is waarlijk de satire niet altijd grootmoedig. Wil men
tegen dit schilderij een contrastje ophangen, dan ga men
even eens blaren in de romans van pater Bresciani, die
weleens hetzelfde aan den Italiaanschen kant heeft ontdekt
als Fogazzaro aan den Oostenrijkschen.
Waarom zouden we ook niet toegeven dat in dit heer
lijk katholieke boek de geesteljkheid, of liever de enkele
geestelijken die 't Fogazzaro belieft uit te kiezen, het nogal
erg moeten ontgelden? Het heulen met de regeerende macht
van Oostenrijk en met de regeerende macht van den buik
wordt hier geschetst op een wijze, die niet altijd tot lachen
stemt. Maar, alvorens Fogazzaro lastig te vallen, bedenke
men dat er toen in Italië een heeleboel priesters waren die
thans in de rij geen mOOi figuur zouden maken, en die, met
onze Germaansche begrippen, op wat anders zouden
worden onthaald dan op onschuldige klucht. - Dat er
trouwens in Italië nog zulke zijn, zal geen waarheidlievend
mensch ontkennen; en zich dan ook niet zoozeer ergeren
aan de schilderingen van Fogazzaro, in al zijn romans na
((Malombra )).
Daarbij, over 't algemeen, is de eerbied voor den
priester in 't Zuiden niet zoo groot als in 't Noorden.
De meeste intellectueele katholieke lecken zijn daar zoowat anti-clericaal in den zin waarin b.v. de Hollandsche
Alberdingk Thijm het was. Ze verdragen moeilijk den
priester buiten zijn engere sfeer. Die geestestoestand sprak
heel duidelijk in 't risorgirnento : hoogstaande katholieken,
zoowel als bijna 't heele geloovende volk, deden mee in de
vaderlandsliefde, tegen de geesteljkheid in. Godvruchtig
heid gaat in Italië volstrekt niet altijd samen met vereering
voor den pastoor. Bij ons is de priester Gods gezagdrager,
ginder is hij Gods knecht. Hij loopt er dan ook veel meer
onder 't publiek gelijk een gewoon sterveling; en van hem
wordt niet meer notitie dan van een ander genomen. Weerkeerig moet hij zich dan ook veel minder geneeren; hij.
slaat inderdaad niet bijzonder veel zijn oogen neer voor de
verleiding der wereld, en met den gewonen man van 't
-

-
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volk zal hij in de osteria zijn glasje gaan drinken. Hoe hij
nu 't best voor 't zielenheil zorgt, met de Noorder- dan wel
met de Zuider-methode, hoef ik niet uit te maken.

En zoo nemen we afscheid van « ii piccolo Mondo antico », een der heerlijkste romans die ooit werden geschreven.
Zoo heerlijk, omdat hij zoo weinig is geschreven, in den technischen zin der vakmannen. Fogazzaro heeft ons gegeven
in kinderlijke piëteit, datgene waar zijn hart vol van was :
de schoonste en de beste herinneringen uit zijn jeugd.
Aan ieder van die bladzijden hangt een stukje van zijn
kinderjaren ; en de liefde heeft hier geordend en gedramatiseerd, niet met dien vasten greep, houwend in marmer van
Carrara, den greep dien we zoozeer bewonderden in
Daniele Cortis, maar met die zachte hand, die haar mozaïek
van piëteitvol gevoel, van stil-schalkschen humor, van
fijn-gescherpte waarneming, van stoeiende blijheid, van
kinderlijke bewondering, van koozend medelijden, van
zieldoorvlijmend wee vooral, zoo weergaloos mooi heeft
samengebracht. De kinderlijk-naïeve, kinderlijk-stoute
teekening van de groote-menschenwereld uit zijn knapen tijd, is in haar pretentielooze nederigheid geworden tot een
der schitterendste kunstapotheosen van de heele romanliteratuur, een triomf van idyllische bekoorlijkheid en
psychologische kracht. (i)
(i) Enkelen zullen belang stellen in 't oordeel van den fijnen
Italiaanschen kritiekmeester Arturo Graf, die lang geen geloofsgenoot is, maar ruim genoeg denkt om aan Fog azzaro's kunst
zijn hulde te schenken : L'autore di Piccolo inondc antico e un
pensatore e un artista, uno spirito a un tempo stesso agile ponderato e vigoroso, , nel quale mirabilmente, si armonizzano la
facoltà raziociniativa e l'estetica. In questo, ma non in questo
soltanto, somiglia al Manzoni. Egli sa far vivere i suoi personnaggi e svelarne l'interno senza avvilupparsi nelle fastidiose
sottigliezze e nelle sofisticherie della tanto abusata analisi
psicologica. Sa parlare delle umane miserie senza superbo
disprezzo, anzi con quel giusto corpatimento_ e quella non
fiacca amorevolezza che procedono da retta cognizione del
cuore umano, e quella cognizione promuovono : donde un delicato umorismo, non molto frequente nei romanzi del giorni
nostri. L'autore, pur sapendo assai bene descrivere, non cede
punto a quella quasi mania descrittiva, che venne in questi
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Weinigen die boven de huivering van den levensernst en
de kitteling van de levensklucht, uitzingen, zoo vol van toon,
de poëzie der onsterfelijke waarheid van 't katholicisme.
En... kan ik er aan doen? Soms komt het in mij tot
verbazen dat zulk een schoonheid is van deze aarde.
Laat nu zware dagen komen. Met blijvende dankbaar
heid, met onbreekbare vriendschap zijn we gehecht aan
1ezen schrijver, om het geluk, om de zaligheid ons geschonken door deze kunst, die gelooft en bidt.
-

J. PERSYN.

(Wordt vervo'gd).

ultimi anni sempre puui duligando, ma con rapidi tocchi e sicurì
ritrae le cose esteriori quanto è necessario a formare la scena
dove i personnagi si muovono e si svolge l'azione. In pochi
libri ii reale si vede cosi cUstintamente rappresentato come in
questo; in pochi l'ideale è cosi puro e forte; in pochissimi reale
e ideale sono cosi vitalmente fusi insieme; onde chi lo legge non
sa se piü ne rimanga appagato ii senso estetico o la coscienza,
la ragione o ii cuore. Dopo I Promessi Sposi non comparve in
Italia altro romanzo piui che questo meritevole d'esser loro
accostato. Piccolo inondo anlico è libro che altamente onora l'arte
italiana e non l'arte soltanto.»

DE MORGEN

Langs 't parelblauw der morgenluchte strepen
de stralen van ontwaakten zomerdag.
Als spinnerag veriaddren nevelslepen,
gehavend door den machtgen vlammenlach.

Hoor nu de zee, die eeuwige onbegrepen.
Hoor hoe ze bruist voor 't nakend, heilig uur.
Daar rijst de zon! In 't vrij omschittrend vuur
verschijnen ginds de lang-vermiste schepen.
Op! Allen op! Daar zijn ze. Op! Allen op!
De zeilen blinken feestlijk in het klaren.

Ze scheren licht langs huppelende baren
met vrede -palm in hun bevlagden top.

Dóór 't blij geplons klinkt hoog het lied der scharen
die na de reis de haven weer ontwaren.
CONSTANT EECKELS.

DE TONGERLOOSCHE LINDEN
Geweldig schieten ze op, hun uitgewrongen voet
onwrikbaar in den grond, waaruit ze zijn gesproten.
't Lijkt of 'ze vaster staan als 't onweer heeft gewoed,
fier, daar geen enkle viel bij felste donderschoten.
De struische stammen, ruw van al 't doorstane leed,
zijn te allen kant bebult door overmaat 'van krachten.
Het wijde takkennet is ongewoon verbreed
door 'durend zeegnen van geslachten na geslachten.
Bezadigd zien ze op 't nit, op al wat rondom groeit,
op 't kleine dat ontlook en wies in hun gelommer.
Ze juichen met de kinderschaar, die rond hen stoeit,
of klagen met den droeve om 't kerven van den kommer.
Soms komt door lage poort van strengen kloosterbouw
arduin- en steenenmacht van overwoekerde eeuwen —
een bleeke, maagre man in blanke mantelvouw,
rond wiens geschoren kruin de haren zijig sneeuwen.
Hij sluit het lijvig boek, dat hij diepzinnig las;
en peinzend rust zijn oog op de oude reuzenlinden.
Hij denkt aan al wat eens in hunne schaduw was,
aan al wat nog bij hen een schut voor zon zal vinden.
Hij denkt aan 't leven, rond die zuilen reeds vergaan :
volkren, ontkiemend, fleurend, uitgebloeid verstervend;
en hoe de boomen daar toch altijd stoere staan,
van ieder dood getij nog nieuwe groeikracht ervend.
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Hij denkt aan allen, die hij vroeger heeft gekend,
als hij, --- in witte pij, en baden;
die wandelden,
wier mond sinds jaren lach en spreken is ontwend,
daar zij de oneindge laan der eeuwigheid betraden.
Hij denkt aan 't uur, misschien reeds nakend -- dat voor
[hem
de blarenlagen ook een doodslied zullen zingen;
dat hij niet meer zal luistren naar hun staatge stem
als stormenvogels woest langs hunne toppen zwingen.
Hij denkt... en ziet zijn broers reeds gaan. Ze torsen 't
[schrijn...
Het kloosterorgel kreunt... Sleepende psalmen klinken...
De linden kermen weer om scherpe scheidingspijn...
En traag ziet hij zijn kist in versche groeve zinken...
CONSTANT EECKELS.

GEDICHT
Mijn liefde is als de kleine drop
die op de grasjes dauwt,
en waarin gansch de oneindigheid
van zomerhemel blauwt.
Mijn liefde is als juweelen-drop
die op den bloemknop beeft,
en waarin heel de kleurenpracht
van regenboog herleeft.
Mijn liefde is als de kalme beek
die langs de lanen lijnt,
en in wier wiegel-spiegel 't beeld
van hooge boomen schijnt.
Mijn liefde is als de klare beek
die door de velden vliet,
en zoetste begeleiding vooist
voor 't vroege leeuwrikslied.
-

Mijn liefde is als de breede stroom
die door de landen baart,
en op wiens golven vloot na vloot

naar Oosterverte vaart.
Mijn liefde is als de wilde stroom
die immer voorwaarts wringt,
en in wiens bruisen 't krachtig koor
van trachtend harte zingt.
Mijn liefde is als de zee, de zee,
de toomloos-trotsche zee,
waarover nooit de zonnekar
door Westerpoort verglee.
Mijn liefde is als de zee, de zee
die eeuwig, eeuwig woelt,
en stormig op de kusten van
te nauwe wereld spoelt.
CONSTANT EECKELS.

AQUARELLEN UIT ITALIE
(Vervolg)
0
SUBIACO
Vroeg in den morgen, vertrokken wij naar - Subiaco.
Wij hadden een derde klas-biljet genomen, om dat fijn,
overbeschaafd Italiaansche volk van dichter bij te zien. De
kans lachte ons niet erg toe. Alleen een oude priester zat
tegenover ons en een paar werklieden namen de andere
hoeken in beslag. Niemand sprak: een wonder waar
't Italianen geldt, die gereedelijk't gesprek met onbekenden
aanknoopen.
De langzame trein trok voorbij de groene bergen van

Tivoli; de zilveren watervallen bliksemden een oogenblik
in de verte.
Te Mandela, waar we overstapten, kwamen twee
boeren binnen, vader en zoon, ruw gekleed met ruige
stoffen, wel gelijkend op beestenvellen, ruw gelaarsd met
zware benagelde schoenen : elke stap deed den wagon
dreunen. Van onder den gedeukten vilten hoed kwamen
lange klissen donker haar te voorschijn. Echte Italiaansche
boeren, vol adel in houding en gang. Ditmaal rolde en
borrelde 't gesprek. In een ommezien wisten we dat de
zoon voor 't eerst het vaderlijk huis verliet om op een ander
in dienst te treden. De vader ging hem wegbrengen en
keek hem af en toe bezorgd aan. De zoon, een schoone,
kloeke, achttienjarige borst, ging kalm en blij genoeg het
onbekende te gemoet. Hij glimlachte herhaaldelijk en zijne
witte tanden schitterden. Het vooruitzicht van scheiding en
afwezigheid scheen zonder invloed op zijn jongen eetlust;
want hij haalde weldra een pak uit zijn ouden reiszak onder
de bank, trok er een vuistedik stuk droog brood uit en een
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even groot stuk harden kaas en beet er genoeglijk in ;
maar vooreerst bood hij ons hoffelijk aan met hem mee te
doen.
Subiaco 1 Zouden we ook een rijtuig vinden? 't Was
vreeselijk heet, en we schrikten terug voor den langen weg
te voet. Ja, gelukkig, daar stond een antiek, versleten,
vermolmd gedoe, gansch geruïneerd en zoodanig aaneengeflikt met koorden en half verscheurde riemen, zoo
krijschend en piepend en knarsend, dat we er aarzelend
bleven voor staan. Eindelijk toch namen we een heldhaftig
besluit en stegen er in.
Zonder haast legde de vetturino zijn zweep op het
paard en gezapig ging het vooruit door het klein stadje.
Uiterst schilderachtig is het met zijne steile, hobbelige
straatjes, zijne hooge huizen in zware steenblokken gebouwd ; de groote hoofdkerk, gansch in top, beheerscht en
bewaakt het gansche plaatsje.
't Was marktdag; de boeren der omstreken kwamen op
hunne ezels gezeten, als Romeinsche keizers zoo fier. Ze
droegen een open vest, waaronder 't witte hemd bouffeerde,
en een korte broek; hunne voeten en beenen waren omwonden met lijnwaden of stoffen banden, vastgemaakt met
roode of blauwe kruislinten. Ze hadden allen een dikken
knuppel in de hand en een gedeukten hoed diep op den
harigen kop. Zoo fier en romantisch moest Fra Diavolo er
uitzien, met dienzelfden zwarten haarbos en diezelfde gloed
-ogen,di
getaande wezens somber brandden.
Niettegenstaande hun uiterlijk van operabandieten,
waren ze bezig met, op de meest vreedzame en prozaïsche.
wijze, te dingen op uitgestalde waar en goed : linnen,
stoffen of ook wel kippen en geiten, en vooral aardige
zwarte verkskens wier rozig vel hier en daar doorschijnt.
Reeds waren we het stadje uit, in den vollen buiten,
tusschen de bergen die overal hoog uitschoten, groen
bekroond met braam en bosch. In het ravijn, nevens den
weg, liep kabbelend de mooie, zacht glanzende, grijze Anio.
Een aantal vrouwen op de mossige oevers diep voorover
geknield, waschten hun linnen, dat hagelwit schitterde in
de morgenzon. 't Water spiegelde en de waschsters
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deden een regen van tintelende diamanten opspringen.,
't was een echt tafereel van landelijke kalmte.
Waar waren de kloosters? Verlangend keken we uit,.
-maar te vergeefs. Rechts, op de toppen der bergen, rees
een stevig gebouw, met zwaren, gekanteelden toren; dat
kon het niet zijn. De kloosters moesten op den linkerkant
liggen.
De weg, aangenaam belommerd door eene dubbele rij
boomen, kronkelde in lange bochten tusschen berg en dal..
Na een scherpen zwaai, hield de koets plotseling stil,
terwijl de vetturino naar een steil, rotsachtig wegelken
wees : « C'é una gran salita! », zegde hij met het lieftalligste lachje. Een weinig verbluft, keken we hem aan. Dat
zagen we ook wel dat het pad, vóór ons, eerder voor geiten
dan voor menschen gemaakt scheen; maar waar wilde hij
heen met zijne opmerking? Moesten we daarop? En de
koets, hoe zou ze zich uit den slag trekken?
Heel gemakkelijk, zoo 't scheen! Geen oogenblik
dacht de koetsier er aan, ons verder te brengen. Op platten
grond rijden, heel goed! maar de bergen in? Nooit! 't Overige moesten we maar te voet afleggen; 't was toch zoo verniet meer tot aan de ,kloosters van S. Scolastica; en de
« Sagro Speco » was maar een half uurken verder op den
berg. Hij zou ons binnen eenige uren hier, op dezelfde
plaats, weer komen afhalen en ons naar eene goede osteria
brengen...
Zoo innemend overtuigend zegde hij dat alles in zijn
zangerig dialect, dat we enkel ja en amen konden knikken.
Dus binnen een paar uren zouden we hem hier terug
gelaten stegen wij uit het hardrollende, veer--vinde.E,
looze rijtuig, en begonnen we te klimmen langs den witten
poeierweg, waar de steenen onder onze voeten weggleden
en de zon boven onze hoofden laaide.
Gelukkig had de vetturino ons niet bedrogen over den
afstand; 't was niet erg ver, en weldra bracht ons eene
kromming van het pad voor de opene poort van een breed'
voorhof, vol boomen en gras, heerlijk frisch en schaduwrijk..
't Was de ingang van het eerste der drie kloosters van
S. Scolastica. Nog eenige touristen wachtten voor de deur,
die juist opengetrokken werd als we aankwamen. Een
-
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pater bracht ons rond, door de onbeduidende kerk, gansch
herbouwd in de XVIIIe eeuw; door de mooie chiostri, twee
in getal, zoo innig vreedzaam, zoo eenvoudig en naïefdichterlijk. De oudste, in 't eerste klooster, heeft enge
gothische bogen en breede stevige pilaren; de tweede, een
paar eeuwen jonger, prijkt met sierlijke mozaïeken en broze
zuiltjes. Beide zijn nauw ingesloten tusschen hooge gevels,
en vol groen en bloemen. Op den bodem van een ouden
put spiegelt helder water, en fluweelig mos springt uit in
de breede gleuven van 't metselwerk. 't Was er heerlijk
lommerig en frisch. Hoe jammer dat we hier niet eenige
uren mochten verblijven!
Maar de tijd trapte ons reeds manend op de hielen!
Ze hebben eene belangrijke drukkerij, de paters; en
behalve eenige schoone manuscripten, wiegedrukken van
Cicero, van Lactantius en St. Augustinus. Gelijk in 't Vaticaan, houdt de christene letterkunde buurtschap met de
heidensche in volkomen verstandhouding, en de paters
bewaken beide schatten met evenveel jaloersche bezorgd
heid.
We waren t' einde geraakt, en langzaam kwamen we
terug langs de frissche gaanderjen. De pater bleef nog
staan om eenige woorden uitleg te geven over een zonderlingen steen met geheimnisvolle opschrift. Een jongeling

nam een kiekje van de smalle gothische bogen en van den
ouden put Mijne gezellin vertelde mij ondertusschen de
poëtische legende van S. Scolastica, die in haar klooster

een bezoek kreeg van haren teerbeminden broeder Benedictus. Ze was reeds ziek en zwak; ze voelde dat het leven
haar ging verlaten en bad hem langer dan naar gewoonte
bij haar te blijven. Maar hij, indachtig van zijne plicht
tegenover zijne kloosterbroeders, weigerde inbreuk te
maken op den strengen regel die hem dwong op vaste uur
binnen te zijn. Ze drong niet aan, maar hare gansche ziel
ging op in een vurig gebed, opdat God haar zou verhooren
en haar de tegenwoordigheid van haar broeder gunnen,
gedurende hare laatste oogenblikken. En 't gebeurde dat,
rond den tijd dat Benedictus vertrekken moest, de lucht
dreigend overtrok: een hevig orkaan rukte bulderend los,
hagel en regen, donder en bliksem. Zoo ijselijk beide het
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tempeest, dat er van geen weggaan kon sprake zijn. Den
ganschen nacht door bleven de twee heiligen samen en
spraken over hemelsche dingen, terwijl het onweer buiten
tierde en raasde. Tegen den morgen voelde Scolastica dat
hare ziel haar lichaam ging verlaten, en vroeg haren broeder
haar in den laatsten strijd te helpen en te versterken. Zacht
ontsliep ze kort daarop in zijne armen. Als bij tooverslag
zweeg de wind; de bezwalkte lucht scheurde open, de blijde
zon kwam te voorschijn, ,de gansche natuur lachte vroolijk.
St. Benedictus mocht vrij naar zijn klooster terugkeeren;
zijne zuster had hem niet meer noodig. Onderweg zag hij
op en eene blanke duif, de ziel van zijn zuster, steeg de
lucht in.
Nu ook scheen de zon, vroolijk en hel; zoo schitterend
hel zelfs, dat we half aarzelden om ons naar den Sagro
Speco te begeven. 't Was zoo warm, en de weg nog zoo
lang !
Maar kom, geene zwakheid, en op weg! De smalle
straat liep eenige minuten tusschen lage huisjes, maar
draaide weldra rechts af, buiten het gehucht, naar den
uitkant van den berg. 't Was een steile trapweg in de rots

gehouwen en vol rollende kiezelsteenen ; een witte weg,
oogverblindend onder de gloeiende, onbarmhartige middagzon. Geen plekje schat aw zoo groot als een vijffrank
nergens! Van den eenen kant, de barre rots die de-stuk,
hitte weerkaatste als een schijnwerper; van den anderen
kant, een diep ravijn. Als gloeilood zegen de zonnestralen
neer, en ver strekte zich het pad uit, onmeedoogend naakt
als de woestijn.
Toch was de streek wonderschoon. Al om de zwierige
vallei, hooge, grillige bergen, begroeid tot aan de kruin
met boomen en struikgewas. Over 't geheel lag er een bijna
onzichtbaar weefsel,_ een blauwachtig waas van hitte en
hijging. Een lichte damp steeg uit den babbelenden Anio ;
de vogels zwegen; 't zware lommer op den overkant rustte
onbeweeglijk. 't Was volle zomer, en 't was middag.
Nero had eene villa gezet in deze prachtige vallei.
Nauwelijks eenige steenen blijven nog over tot herinnering.
De geest van den rampzaligen keizer hangt niet , meer over
het vredige landschap; het gerucht der bacchanalen doet
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de bosch-echos niet meer ontwaken. De dichterlijke herinneringen aan Scolastica en Benedictus zweven alleen over
berg en dal.
In dien Sagro Speco, die heilige spelonk, waarheen
wij spoedden, verbleef St. Benedictus langen tijd, nadat hij
de beroemde abdij van Monte-Cassino gesticht had. Reeds
konden we de hooge rots ontwaren die het klooster be
heerscht, en de forsche eiken die het omringen. Daar toch
zouden we koelte en schaduw vinden !
Met verdubbelden moed stapten we door, en weldra
traden wij onder het heilzame lommer. In den zonnigen
tuin, voor het klooster, groeide eene menigte rozen, veel
winden, bonte vlambloemen, een gansche regen--kleurig
boog van ouderwetsche, geurige, scherpgetinte bloemen,
in ongetemde vrijheid.
Nog twee andere bezoekers, twee priesters, wachtten
voor de gesloten deur. De eene was een Napolitaan, de
andere een Franschman. Ze hadden reeds herhaaldelijk
aangebeld, maar de deur bleef niettemin onverbiddelijk
toe. 't Was het officieel uur der bezoeken nog niet. Zouden
we veroordeeld zijn tot drie uren te wachten ? En 't was pas
half een ! En onze trein die niet wachten zou? En, o proza !
ons middagmaal dat we zouden moeten derven?
Met den moed der wanhoop belden we nog, keer.op
keer. Duidelijk hoorden wij, achter die hatelijke deur, gaan
en spreken; maar , degenen die daar rustig hun werk ver
bekommerden zich heelemaal niet om de lawaai--richten,
makers hier buiten.
We bezagen de priesters, en zij ons; we konden 't niet
zonder te lachen, niettegenstaande ongeduld en rijzende
gramschap. De toestand was te gek! Wat gedaan? Weg
gaan? zonder iets gezien te hebben, en nadat wij ons dien
langen weg onder de schroeiende zon getroost hadden? Al
die moeite voor niets? Onmogelijk! Rom, het nog eens
beproefd; de eene of andere pater zal zich toch wel over,
ons ontfermen!
Dus alweer gescheld en geklopt, alweer een geschuifel
van voeten _achter de deur. Maar ditmaal, in stede van zich
te verwijderen, naderden de stappen en opeens werd het
getralied raampje, in de deur, open getrokken, waarschijn;

6o

AQUARELLEN UIT ITALIË

lijk om de opdringerige bezoekers te verwittigen dat er
geene hoop was vóor drie uren. Toch, bij het zien der
priesters, nam de iever van den poortier af. Priesters zond
men zoo ongegeneerd niet weg als simpele leeken! Trouwens, de Napolitaan was niet van zin zich te laten weg
zenden; hij kwam van verre, en moest vertrekken, en hij
wachtte reeds lang genoeg! Druk babbelde hij door, met
snelle gebaren en rollende oogen, die trots alles lachten.
Zijne welsprekendheid deed de laatste aarzeling wij
ken; langzaam ratelde de sleutel in het krijschend slot, de
zware deur zwaaide open. We waren binnen!
De poortier bezag ons, dames, met achterdocht. Zou
hij den uitzonderingsregel tot ons uitstrekken ? Maar wij
stapten beslist door. Hij legde zich dus bij het gedane neér,
sloot de deur zorgvuldig en ging een pater roepen om ons
rond te leiden.
Zeer schoon en interessant vonden we de bovenkerk,
versierd met sobere en smaakvolle polychromeering en
frescoschildering dagteekenend uit de XIIIe eeuw, het
leven vertellend van den Heilige. Niet geniaal zijn die
fresco's van een voorganger van Cimabue, maar toch hoogst
belangrijk en soms aangrijpend.
Door eene reeks gothische kapellen, daalt men naar
de beneden kerk. Sommige zijn natuurlijke spelonken, tot
kapel herschapen. In eene dezer leefde Benedictus jaren
lang, biddend en boete doende. Een witmarmeren standbeeld, erg sentimenteel, door een leerling van Bernini,
gedenkt die verre tijden. Arme heilige, zoo eenvoudig en
degelijk godvruchtig, men heeft hem voorgesteld als een
schwärmerische sukkelaar, als een geëxalteerde, in den
slechten zin van 't woord.
Toch was hij een der groote ordestichters ; de eerste
van allen, vóór_ Franciscus, vóór Dominicus, vóór Ignatius
van Loyola. Veertien eeuwen geleden gaf hij het ruimgezinde en toch strenge reglement dat nu nog de kloosters van
zijne orde regeert. Van hem komt die geest, leergierig en
kunstzinnig te gelijk, die de benedictijnen kenteekent; van
hem die liefde voor kunst en vooral muziek, waardoor
Maredsous heden nog vermaard is,die de faam van Solesmes,
eenige jaren geleden nog, zoo hoog voerde. Snel, als een
-
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zaad haastig tot kiemen, spreidde zijne orde zich uit; in
alle landen telde hij weldra zonen, en van overal kwam
men, na zijne dood, de oorden bezoeken waar hij geleefd
had.
Ook de zoete St. Franciscus kwam den Sagro Speco
bezoeken, en er wordt verteld dat hij de doornenstruiken
waarin Benedictus zich plag te rollen, tot rozen zonder
doornen omschiep. Weer eene dier mooie legenden, zoo
talrijk gesproten uit de herinneringen door Franciscus
achtergelaten.
Ons bezoek was gedaan; weer bevonden wij ons in
den bloemigen tuin. Teinde de koele eikenlaan, blaakte
de rotsweg. 't Was nog heeter; schrikkelijk gloeide de zon.
De twee priesters sloegen een zijpad in, naar de lommerige
boschjes boven 't klooster.
Wat gedaan ? Zouden wij, ook niet liever wat uitrusten?
Maar 't was reeds laat, en onze vetturino zou ons afwachten... Weer moed gevat, en op een draf zetten wij den
terugweg aan, door den gloedoven van een witten weg,
hoog boven en ver buiten het bereik van de bekoorljke
groene bosschen in het dal en op den overkant!
ja, onze koetsier had woord gehouden, en bracht ons
naar eene echt Italiaansche osteria, waar we een haastig
maal namen in een lekker frisch priëel, overgroeid met
wijnranken, en steilgezeten boven het groene ravijn waar
de Anio zoo zoetjes kabbelde en ruischte tusschen het
malsche gras, onder de ruischende populieren.
Weldra sloegen we te voet den terugweg in naar het
station. Aan de kim rezen eenige donzige woikjes waarin
de zon zachtjes speelde. Hare stralen sproeiden als goud
door het trillende loover der slanke populieren. De wasschende vrouwen hadden hunne taak afgedaan. Vermoeid
en warm, maar vroolijk zingend en kakelend, verzamelden
zij het hageiwit linnen in pakken en korven, en begaven
zich huiswaarts. Onder de kromgerugde brug zingezong
fluisterend de grijze rivier. In de zoe,le lucht kwinkeleerden
en kwetterden zwaluwen, distelvinken en zwartkopjes. Het
gansche dal ging den nakenden nacht te gemoet, zacht
omhuld met een lichtenden sluier van luchtige dampen.
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XI
PJESTU M
In de vroegte uit Napels vertrokken. 't Was grijs
weer, geen de minste lichtspeling kwam den eentonig overrokken hemel verblijden. Zelfs de zee , lag loodkleurig en
plat. Op die sombere hemelkom pasten de zon-geroosterde
huizen niet; 't gansche landschap scheen aan een gebrek
van evenwicht te lijden. Er was geene harmonie meer
tusschen de scherpe kleuren van gebouwen, van bloemen
en boomgewas, en de dof grijze lucht. Zon heeft die natuur
volstrekt noodig om tot haar volle waarde te komen. Blijheid
maakt den hoofdtoon uit in deze zuiderlijke streek: geene
melancholie gaat er mée gepaard; er is niets intiem in deze
landschappen. Alles is uitwendig, weelderig, overvloedig.
Met het afwezig zonnelicht verdwijnt die vreugde ; iets
wild en woest komt in de plaats.
De trein verliet de zee en rolde door groene landouwen.,
bezaaid met lage heesters, kleine boomgroepen, en bloemen
in menigte. Talrijke kudden van die wonderschoone witte
of lichtgrijze, langgehoornde buffels graasden vreedzaam
en deftig het weelderig, ruw gras. Nauwelijks- gewaardigden
zij zich den fieren kop en de vlietende zwarte oogen om
te draaien, als de trein , lawaaiend voorbij trok. Eucalyptussen overal, langs de baan gereekt, hunne lange, smalle,
peerlgrijze bladeren, nauwelijks groenerig getint en zoo
vreemd schaduwloos, slap neerhangend. Ze werden tal
naarmate wij vorderden; een teeken dat het hier een-rijke
land van koorts was. Van die slimme, sluwe koorts, .waar
eertijds, geen ander geneesmiddel was dan 't land-tegn,
te verlaten... Die vreemde eucalyptussen zijn gebleken een
doeltreffend wapen tegen de plaag te zijn : daar waar ze
gedijen, trekt de koorts achteruit.
Er begon een lichte zijpelregen te vallen ; vochtig
glansden boschjes en boomen; uit de wakke beemden steeg
een damp omhoog, die de omtrekken en lijnen van hemel
en aarde onbepaald en vaag maakte.
Regen? In zuid Itali'en ! Zou 't voor den ganschen dag
wezen? Vaarwel dan, de schoonheid die wij te P estum
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hoopten te vinden ! Bad luck, juist dezen dag gekozen te
hebben. Mistroostig keken wij in den natten buiten. 't Zwerk
werd zwarter en dreigender; 't zijpelde niet meer, 't stortregende, en, plots, scheurde een verblindend witblauwige
bliksem door 't lage gewolkte, en een korte, schelle donderslag schetterde uit boven 't donderend rollen van den trein.
Die schielijke hevigheid scheen nochtans de woede
van 't onweer uit te putten. 't Bliksemde slechts nog een
weinig van tijd tot tijd, en zwak gromde de donder in de
verte. De regen bleef alleenheerscher. Als een stortvloed
vielen de dikke waterstralen op de warme aarde, boven
de welke een dikke mist oprees. Niets kon men nog outwaren; groene weiden, wilde heesters, slaperige buffels
waren verborgen achter het ondoordringbaar weefsel van
regen en damp. Langs de vensters van onzen wagen kwam
een stormige vloed afgeborreld. 't Scheen of de nacht den
dag ging verdringen, zoo duister was het onder den bezwalkten hemel.
Gelukkig woedde 't onweer uit bijna even ras als het
losbarstte. De zwarte donderwolken dreven weg, de zond
hield op, de rukwind bedaarde, de stilte hernam-vloed
hare heerschappij. Frisch gelaafd staken planten en bloemen 't gegeeseld hoofd weer op.
Eenige oogenblikken later kwamen we te Paestum
aan. 't Kleine station, met klimplanten begroeid en bebloemd stond eenzaam in den wijden buiten. Geen dorp
daaromtrent. Recht uit, op eenigen afstand, een witgrijze,
blinde muur met breede boogvormige opening. 't Was de
oude omheining en de poort der Sibylle ; nog siert een
oud, onduidelijk beeldje de bovengemelde Sibylle, zoo
't schijnt -- den top van den steenen boog. Maar er is een
goed deel verbeeldingskracht noodig om in de vormlooze
lijnen een vrouwelijk beeld te ontcijferen !
Een lange weg rekte zich zeewaarts uit, wit en stofferig,
alsof het eenige minuten geleden, niet regende dat het
goot. Van weerskanten, onafzienbare velden met tomaten
beplant, waarin eenige vrouwen aan 't plukken waren; in
de grachten, langs den weg, ondoordringbare braamstruiken,
wit bestoven, maar beladen met verlokkelijk glanzende,
zwarte bezi ën .
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Eenige lage huisjes stonden rechts uit, en van den
anderen kant, eene groote hoeve, door een hoogen muur
omgeven, en beschaduwd door eenige prachtige pijnboomen, de wijde kruin landwaarts gebogen. Een zwart
ezeltje, vrij van teugel en boeien, maakte buitelingen op
den weg, voor de poort, en een zwart varksken wroette
met zijne snoet in den poeiergrond.
We waren den weg ten einde. Op eens trok de nog
licht betrokken lucht open, alsof eene onzichtbare hand
gesloten gordijnen schielijk open schoof. Een bundel
zonnestralen drong door de spleet en wierp eenen blijden
toon op het anders wat droef eentoonig landschap. In een
ommezien werd het gansche tafereel verlicht en opgehelderd.
Links voor ons uit, rezen de vermaarde tempels...
We maakten spoed om er sneller te geraken; maar
eene bende kinderen kwam toegeloopen. Ze hadden eene
prooi ontdekt, die ze niet zouden loslaten, vooraleer den
gewonen tol van eenige soldi, den vreemdelingen opgelegd,
er uit getrokken te hebben. Ze zagen er bleek en ongezond
uit, ook driest en onbeschaamd, tegen de andere Italiaansche bedelaars in, waarvan men in Italië, in korten tijd,

zulke rijke ondervinding van opdoet, en die even goed
gezind blijven, al krijgen ze niets! Bij dezen scheen de
aalmoes gedwongen. Heel goed; we waren gereed onzen
penning te geven, maar niet op commando! Statig ver
ik hun dat we later iets zouden geven, wanneer we-klarde
de tempels gezien hadden. Oogenblikkelijk lieten ze ons
los en liepen uiteen. We hoorden ze anderen verwittigen
dat het slechts voor later te doen was. Ze hadden vertrouwen in onze belofte, ..... en wisten ook dat we niet ontsnap
zouden, daar er geen andere weg was om 't station te-pen
bereiken.
Eindelijk genaakten wij de tempels. Daar stond de
tempel van Neptunus in zijne zuivere schoonheid, voor
ons. Verwonderd schouwde ik hem aan; 'k had mij verbeeld
dat hij in 't wit marmer was, en bruin verbrand door de
zon. Ik had mij bedrogen. Niet uit marmer, maar in tra
werden die dorische zuilen en die elegante archi--vertino
traaf vervaardigd. 't Geheel heeft eene geelbruine tint,
warm en krachtig, die in het zonnelicht glanst als brons.
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Op een korten afstand, links, rees de Basiliek, lichtgrijs
van toon, en verreweg, rechts, de kleine Ceres-tempel.
't Uitspansel was donkerblauw geworden; geen wolkje
=slierde er nog door. De zee, ginder, achter de tempels,
blonk als geslepen lazuursteen. Blauwe hemel, blauwere
zee, bronzen tempel, groene weiden, de kleuren-symphonie
was verrukkend schoon. Scherp afgestoken tonen, zonder
schakeeringen, zonder geleidelijken overgang. Niets dan
het geweldige blauw, het geweldige groen, het geweldig
geelachtig bruin, de geweldige schaduwen, binnen de tempels. En 't was wonderschoon, zelfs voor noordsche oogen,
ongewoon aan die schelheid ; gewend, integendeel aan
zachte overgangstoetsen, aan geouateerde lijnen en hoeken,
.aan lichte schaduw en mistige horizonten...
Om de tempels, zoo ver de blik reikte, onbebouwde
gronden, waar kort geschroeid gras opschoot, verdrongen
door millioenen wilde bloempjes, munt, malvas, fijne riddersporen en vooral een geel kruisbloemken, waaruit een
doordringende, sterke en toch fijne geur, opsteeg en de
lucht vervulde.
Hoe prachtig, die tempels met hunne Grieksche soberheid, in die sobere omlijsting! Schoon van lijnen, van
evenredigheid, van kleur, rezen ze op in dorischen eenvoud, te midden de bloemige vlakte, alleen onder den
-onmeetbaren hemel, tegenover de onmetelijke zee. Niets
kwam hunne schoonheid schenden : geene banale huizen,
Beene luidruchtige straat, geen onverschillige, haastige
voorbijgangers, geen hijgende autos. Ze schenen den vrede
der eeuwigheid ingegaan, eenige overblijfsels van een
verleden tijdstip, van verdwenen volkeren. 't Leven, 't
=menschelijk, koortsig leven, had zich van hen weggetrokken.
Vroeger te midden eene bloeiende stad, nu in eene woestijn..Zij alleen nog getuigen van den bloei van eertijds. Waar
zijn de paleizen die hier zeker bestonden ? Geen spoor blijft
-er van over. Nauwelijks duiden eenige steenen grondvesten
de vermoedelijke plaats van het Forum aan, en eenige
puinhoopen het bestaan van een schouwburg en een
amphitheater. Alleen de woning der goden is blijven staan
in ongeschonden glorie.
Want ze vereerden hunne goden, die ouden; niets was
,

,

,

,
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hun te schoon, te kostbaar om het beeld van hunne godheid
te bergen. En hoe grootsch eenvoudig die dorische bouw.
trant ! Geen enkel overbodig sieraad. Niets dan de groote
eenvoud der verticale en horizontale lijnen. De dorische
zuilen hebben de bijna vrouwelijke gratie der ionische
niet,, maar hunne rustige, zekere kracht is ook eene
schoonheid.
Schoonheid van stijl, schoonheid van ligging, alles
werkte meé om een onvergetelijken indruk te weeg te
brengen. En toch, waarom werd onze diepe bewondering
niet gansch bevredigd ? Wat ontbrak er om onze oogen,
en meer onze ziel, gewoon aan romaansche of gothische
kathedralen, aan wijde bidplaatsen,- tevreden te stellen?
Deze tempels, niettegenstaande hunne ontzagwekkende
massa, waren klein. Peristylium en zijkolommen nemen 't
grootste deel in van de_ oppervlakte. De ruimte in de cella
zelve is onbeteekenend. 't Waren geene tempels voor 't
volk ; geene menigte mocht hier haar hart komen uit
blootleggen, en vurig bidden of aan-storen,ham
Enkel. eenige bevoorrechten mochten de cella-biden.
naderen, en hunne offerande brengen aan de godheid, zoo
dicht bij hen, en toch zoo ver !
Geene tempels voor-'t volk, dus ook geen godsdienst
voor het volk; een diepe religieuze geest, ja, maar geen
hoog spiritualistische godsdienst, indien de vorm van den
tempel iets beteekent als uitdrukking van een godsdienst.
Bij de gothieken rekte alles uit naar den hemel : pilaren,
bogen, torens, spitsen, alles schoot uit in eenzelfde opwelling naar den hooge, als om de gebeden, de aanroepingen,
de aanbidding van den mensch naderder te brengen bij
dien onzichtbaren God, dien hij toch zoo dicht bij zich
voelt.
Hier integendeel strekte niets naar den hemel, of scheen
niets zich te willen verliezen in de ' luchten ; alles was
gematigd en redelijk. Wonderschoon, maar toch de tempels
van een godsdienst die dichter bij de aarde bleef dan bij
den hemel, van een godsdienst die nooit hadde kunnen
beseffen wat men later genoemd heeft : « La folie de la
Croix)).
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XII
POMPEÏ
Uiterst liefeljk is de moderne toegang van Pompeï;
een kleine tuin vol bloemen, hangende slingerplanten en
zwierige boomen ligt voor de Porta Marina en den steilen,
smallen steenweg, ingang der antieke stad.
Onze trein had een aantal touristen aangebracht;
onder hen, eene oude dame, zeker eene zeventigjarige, met
een jongeling. Nog waren ze geen twee stappen het ticketsbureeltje voorbij, of de dame werd omringd door een zwerm
ciragers die haar een draagstoel aanboden, om Pompel
zonder vermoeienis te bezoeken. Reeds grepen ze haar
vast, ze kon hun niet ontsnappen.
Maar lang duurde 't niet. Na 't eerste oogenblik van
onweerbare verbazing, worstelde de oude dame dapper om
hare vrijheid te handhaven. Wat! zou ze zich laten dragen
alsof ze lam was? Gaan, zou ze, gansch Pompeï door, op
hare eigen voeten! En wilskrachtig, met een verontwaardigd hoofdschudden, brak zij door den kring der overjverige
dragers. Haar jonge makker die het tooneel lachend had
gade geslagen was reeds onder de Porta Marina door. Met

langzamen, maar toch vasten tred, volgde zij hem op de
steile via Marina, monkelend in de blijde zegepraal van
hare herwonnen zelfstandigheid.
We gingen op onze beurt de oude stad binnen, waar
eenige groepen vreemdelingen, meestal Duitschers, de enge
straat met drukte vulden. Onwillig bleven we staan. Neen,
daarom waren we niet gekomen, om zooveel rumoer in
dien décor van 't verleden te vinden.En wij die gehoopt
hadden, gansch alleen te mogen dwalen door die straten en
in die huizen, overblijfsels van eene andere beschaving!
We dachten dat niemand zich tot hier waagde in de heete
zomermaanden I Wat moest het dan zijn in 't eigenlijk
((seizoen », voor- of najaar? Dan is de beweging in die
smalle straatjes wel even druk als in de Kalverstraat te

Amsterdam ? Most horrible /
Nu, 't zou ons niet onmogelijk zijn eenzaamheid te
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vinden : 't gold enkel te wachten totdat de vloed verder
gedreven was.
't Kleine museum was bijna ledig. Een heelen tijd
bleven wij er in, geboeid door de heropdagende ramp.
Hoe treurig, dat teruggeven der lichamen in de opgravingen
gevonden, en die door hunne houding 't afgrijselijke van
den onverwachten dood schijnen te willen afweren I Onmogelijk is het zonder te sidderen, aan die schrikkelijke ge
terug te denken.'t Fraaie Pompel, rustig gezeten-beurtnis
in eene glooiing van den fier uitschietenden vuurberg, dien
niemand ooit had weten wakker zijn. Rondom, rijke wijn en boomgaarden, onder den last van 't fruit gebukt; in de
verte, de indigo-blauwe zee, zingend onder de schitterende
lucht; op den achtergrond, de donkere lava-top, vervroolijkt
door 't zegevierend groen. Het stadje, een neerstig, bloeiend
handelsplaatsje, maar tevens een juweel van smaak, eenig
gelegen, als verblijf van wellustig uitrusten : een echt
aardsch-paradijs, geschapen door menschenbrein en menschenhanden, bestemd om enkel menschelijk geluk en
genotvolle ledigheid te kennen.
Vele Romeinen hadden hier een buitenverblijf, onder
anderen Cicero en Sallustius. Plinius, de oudere, vertoefde
,hier insgelijks ; de deugdzame Plinius, die zijn leven
opofferde aan zijn verlangen om het buitengewoon natuurverschijnsel van dichter bij te bestudeeren. Geene reuzenpaleizen waren in Pompeï te vinden, maar de liefelijkste,
aangenaamste woningen, gemütlich en cosy, indien men die
woorden van noordelijke intimiteit mag gebruiken waar er
spraak is van het zich naar buiten uitlevende zuiden.
Op tamelijk kleine schaal was alles ontworpen. Nog,
zoo 't schijnt was de waanzinnige luxus der wereldstad niet
tot hier doorgedrongen; maar, zoo geene overdreven
weelde, dan toch heerschte er eene uiterste elegance, in die
huizen, waarvan verscheidene nog merkwaardig bewaard
blijven. Ontworpen waren ze met ongelooflijk veel smaak
en begrip van comfort; om een sierlijk peristylium en een
bloemig atrium, strekten zich de lage kamers. In die open:
plaats, waar lucht en zon vrij binnendrongen, onder die
gaanderijen waar men koelte en schaduw vond, moest het
leven aangenaam zijn. En hoe keurig en sober de versiering
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van die woningen! Wel is waar blijft er weinig over; veel
verging in de ramp; veel werd onmiddelijk daarna door de
eigenaars, die hun leven hadden kunnen redden, uitgegraven en weggedragen; een groot gedeelte der voorwerpen,
sedert de vorige eeuw teruggevonden, werden naar 't
museum van Napels gedragen. Toch blijft er genoeg om
over 't vroegere te oordeelen.
Een bronzen standbeeldje, of een marmeren fonteintje
dat een dunne waterstraal laat uitschieten, waarin de regenboog speelt ; hier een mooi kinderkopje, daar een gebeitelde
vaas, en bloemen; 't is alles, en 't is genoeg. Meer zou den
indruk van soberen smaak bederven. In de zalen blijft er
nog minder; de meeste mozaïeken of frescoschilderingen
zijn nu te zien in 't museum van Napels, zooals die wonderschoone mozalek, voorstellende de Slag van Issus. Toch
vindt men er nog in sommige huizen van Pompeï, bij
voorbeeld in dat allerschoonst huis der Vettii : een effen
fond, rood of geel, met een hooge fries van miniatuurfijn
geteekende en geschilderde personaadjes, ongehoord bevallig van beweging en kleur. De vloeren waren in wit en
zwart mozalek, regelmatig ontworpen. Overal heerschte
soberheid, eenvoud, fijne smaak. Hoe ver stond men, in
deze streng klassieke omgeving, van den gewrongen modern-style of van die overladen meubeleering uit onze
eeuw, waar schoorsteen en kasten, soms ook vleugel en
tafels verdwijnen onder honderden snuisterijen, waarmêe
de kunst dikwijls maar weinig gemeens heeft.
Te Pompel, integendeel, werden kunstschatten met de
vleet ontgraven: standbeelden van de zuiverste grieksche
afkomst, in marmer en in brons, bas-reliefs, mozaïeken,
prachtige vazen, allersierlijkste juweelen, vooral haisbanden
met mooie pendentifs, die nu weer zoo zeer in den smaak
gekomen zijn; ook eene menigte muziek instrumenten, als
beroofd van hunne ziel, en mysterieus voor ons die er
geene klanken meer kl4nnen uit trekken.
En wie kan weten wat er verborgen blijft in het
gedeelte der stad dat nog bedolven ligt? juist waren eenige
werklieden bezig een nieuw ontdekt huis op te graven;
reeds rezen de kapiteelen van twee roodmarmeren kolom
men uit een hoop asch en aarde. Wien behoorde dat huis?
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Wat zou men er in vinden? Nieuwe meesterstukken ?
Kostbare ontdekkingen aangaande geschiedenis of levens
oudheid ?
-wijzedr
Alleen het Forum was ruim en bewaart nu nog een air
van grootschheid en majesteit, zooals het omreekt staat
door Jupiter's tempel, het Chalcidicum, 't gerechtshof, een
zuilen gaanderij, en gansch van achter, 't standbeeld van
keizer Augustus.
Een juweel van een stadje ! Maar welk gruwelijk ontwaken uit den zoeten droom! Nu nog vroegen wij ons af
hoe die ramp mogelijk was. We zagen er wel de gevolgen
van onder onze oogen, en toch hadden we moeite om de
werkelijkheid te beseffen, Eenige korte uren slechts, en eenoord van zonnig genot, van sierlijke weelde, was veranderd
in een graf. IJselijke kracht der natuur waartegen de
mensch, met al zijn vernuft en wetenschap, zoo machteloos
is als een kind !
Maar vandaag was 't niet mogelijk voor een schrikbeeld
te sidderen. Triomfantelijk tintelde de zon en de lucht
glansde donker blauw. Met een indruk of Pompeï niet dood
was, slenterden wij door de straten. Indruk van korten
duur, weg vluchtend bij eiken stap dien we deden. De leege
huizen lagen grootendeels in puinen; de lange muren, door
geene vensters verblijd, keken ons aan als blinden in wier
oogen 't licht is uitgestorven.
En toch is de indruk van 't leven dat hier eens
polseerde nog tastbaar. De bevloering der straten is diep
ingekorven door de wielen der lage wagens. In sommige
straten, was het voetpad van weerskanten zoo hoog, dat
het bijna onmogelijk moest zijn voor bejaarde menschen,
er af te dalen om over te stappen. De straten leken wel op
de bedding van een uitgedroogde bergstroonn ; niet ten
onrechte, want met geweldige regenbuien kwam het water
in snelle vaart afgestroomd en niet altijd konden de riolen
het slikken. Daarom die diepe, ravijnachtige stegen ; daarom ook hadden de Pompeïaansche ediliteiten heel vernuftig
een of twee hooge steenen in 't midden en op 't einde der
straten tusschen beide zijpaden, laten plaatsen, zooals
steenen in een waadbaren doorgang. Wat verder, in een
nederig huis, bestaan nog de bakovens, waarin de ver-
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brande brooden zich bevonden, die nu in 't museum zijn.
Op sommige muren kan men nog aankondigingen lezen, of
caricaturen zien. Overal spreken de puinen nog van de
vroegere bewoners, van hun handel en wandel, van hunne
gewoonten en beschaving.
Eene heidensche beschaving: kleine tempels, groote
badhuizen, prachtig ingericht met sierlijke kamers voor
warme of koude baden, en ruime speelplaatsen om de
heilzame reactie na het genotvolle bad. Zeker zijn we hier
nog verre van de weelde der Thermen van Caracalla of
Diocletiaan; maar toch vindt men er wel de liefde van de
oudheid voor het lichaam, voor de schoonheid van 't lichaam,
de soepeiheid, de kracht van 't lichaam. 't Lichaam ver
zorgen. De ziel? Niet velen dachten er aan.
Trad ooit een christen door deze zwijgende straten?
Geen spoor blijft er van over; geen enkel teeken van vroeg
christendom; niets om aan te duiden dat de gemakkelijke
zelfzucht dezer heidensche maatschappij bewerkt en bemeesterd ging worden door de groote gedachten van toewij ding en zeifverloochening, van broederliefde en sacrificie.
Pompel verdween op 't oogenblik dat deze beginsels in de
wereld traden.
Peinzend dwaalden wij door de doode stad: 't was stil
rondom ons, en eenzaam. Waar bleven de vreemdelingen
-

van daar straks? Nauwelijks zagen we ze nu en dan in de

verte voorbijtrekken. We hadden ze zorgvuldig vermeden.
Niets is hatelijker dan die luide uitroepingen, die dikwijls
domme scherts, die schaterende lach van banaal nieuws
gierigen.
Langzamerhand toch klemde ons een vreemd gevoel
van verlatenheid; we wandelden sedert te lange uren in de
eenzame straten, door de verwoeste huizen, de neergestorte
tempels, de reeds donkerende thermen. Een verlangen rees
bij ons beiden op, om toch een levend wezen te zien, al
moest het wanklank brengen in de stil-grijze symphonie der
omgeving; en we haastten straat in, straat uit, te moe om
nog veel rond te kijken, tot nabij de Porta di Nola.
Daar, op een soort voorplein met madeliefjes begroeid,
vonden we de oude dame terug die wij bij 't binnenkomen
opgemerkt hadden. Zij had plaats genomen op het steenen
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muurken dat het plaatsje omsloot, en rustte uit. De jongeling dacht aan geene rust. Druk nam hij kiekjes op. En„
zijn rol films ten einde, haalde hij het zorgvuldig uit, borg
het weg in zijn zak, verving het door een nieuwe, steldezijn toestel zuiver, zonder zich door onze verschijning te
laten verstrooien.
't Deed ons deugd juist deze twee te ontmoeten, die
ook wel schenen te genieten van de stille poëzie der
ontgraven stad, van « 't lied der puinen ». Ze beviel ons.
die kleine, oude vrouw, in hare ouderwetsche kleeding en
met haar energiek gelaat; 't wezen van iemand die een lang
en vol leven achter zich had. Heur haar was grijs, haar
voorhoofd gerimpeld, hare schouders gebogen, maar de
oogen bleven glanzend. Kommer of tegenspoed zouden dat
licht niet uitdooven !
De jongeling had een ernstigen blik in de heldere oogen,.
iets rijp en kinderlijk tegelijkertijd in het gansche wezen.
En, ondanks onszelven, meer dan het mooie panorama van
velden en bergen, sloegen wij deze twee gade en we lieten
over hen onze bespiegelingen gaan. Wat waren ze voor
,

malkander? Grootmoeder en kleinzoon ? En waarom die

twee zoo gansch alleen op reis? Waar waren de natuurlijkeschakels tusschen hen beiden?
IJdele vragen ! De kodak was weer in orde gebracht;
de jongeling stond op, de oude dame insgelijks; ze moesten.
niet spreken om m-alkander te verstaan. Reeds sloegen ze
den terugweg in naar de Strada della Fortuna. Schielijk,
alsof ze bij middel van een verborgen veer uit den grond
opsprongen, stonden de stoeldragers weer voor haar. Ditmaal zou ze hun niet ontsnappen! Ze rekenden stellig op=
de onvermijdelijke vermoeienis veroorzaakt door het lange
wandelen. En, waarlijk, ze was vermoeid, de oude dame;
hare stramme beenen waren zwaarder dan eenige uren
vroeger. Maar ze wilde het niet hebben ! Neen, ze zou haar
leven niet wagen in de handen van die zwarte bandieten,
met hunne vuuroogen, hunne onbeschaamde vrijpostigheid
en hun onverstaanbaar bargoensch ! En even dapper als
voorheen, streefde zij hen voorbij en volgde haar jongen
gezel, die den strijd lachend had bijgewoond.
De zon was aan 't zetten. Een onbeschrijfelijk zacht
-
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rozig licht doorademde het gansche landschap. Statig
somber rees de Vesuvius tegen de klare lucht; de veie
landouwen, de rijke wijngaarden, rond de doode stad,
strekten zich uit in wellustige weelde, in rijke vruchtbaar
heid. Contadini, die van hun werk terugkwamen, volgden
den weg, daar beneden, zingend met klare stem. Om
Pompel was alle spoor van 't vroeger onheil verdwenen:
't leven had sinds lang gezegevierd over verwoesting en
dood, en omringde haar te allen kante.
XIII
ASSISI
We waren 's avonds te voren te Perugia aangekomen
en hadden voor den volgenden morgen eene koets besteld
om naar Assisi te rijden.
't Was nog vroeg, toen we vertrokken. De lucht was
frisch en koel, als in 't aankomend voorjaar; in den licht
blauwen hemel slierden zacht witte wolken-rafelingen. In
lange zwaaiingen slingerde de weg den berg af. Volgens de
buigingen, verdween Perugia achter ons, terwijl Assisi in
de verte beurtelings zichtbaar, en dan weer aan onze blikken onttrokken werd.
De paarden liepen snel; indien 't zoo voortging zouden
we voor de middag-hitte Assisi bereiken. We reden door
een allermooist land, gansch in zachte, harmonieuze
glooiïngen, bedekt met wijn- en olijfgaarden, met verre
velden van rijpend mais; een vette grond, rijk vruchtbaar,
overvloedig mild. 't Was het gelukkig Ombria, 't zoete land
van St. Franciscus en van Fra Angelico, van Perugino en
Raphaël; het land van ingeboren ontwikkeling en zielefijnheid.
Van tijd tot tijd ontmoetten we lage karren, hoog
beladen met droge maïsbladeren, en deftig maar traag
voortgetrokken door prachtige buffels, die de dravende
paarden met stille bewondering een oogenblik gadesloegen.
Waartoe diende die snoevende haast? Zij, de kalme beesten,
kwamen toch met afgewerkte taak den dag ten einde!
In 't wild opschietend gras van weiden en kanten,
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vosgeschroeid reeds door de zomerzon, bloeide een heer
lijke rijkdom van bloemen; uitbundige dolle kervel, bloed
roode kollebloemen, scherp uitkomend nevens zacht mauve
scabiosa of hemeiblauwe cichoreien; of hevig blauwe
riddersporen en hoog-roze reukerwtjes, laag tegen den
grond kruipend; hier en daar gansche bossen van kleine
distels, citroen geel en fluweelzacht, en wuivende purper
roode lavendeltrossen. 't Was een prachtig tapijt geweven
uit de fijnste, warmste kleuren.
Welk maisch en groeineerstig land, begunstigd door
eene milde zon, gelaafd door de groenerige waters van den
Tiber . De dorpen die we doorkruisten hadden een air van
welzijn, met hunne hooge huizen gebouwd in dikke, breede,
roodachtige of geelachtig grijze steenen, zonder versiering,
alleen opgeluisterd door de rijke patina der zon.
Reeds konden we Assisi duidelijk ontwaren, half weg
gezeten, klein en ineengedoken, op den rotsachtigen, harden
Subasio. Al de naburige bergen waren groen begroeid en
zacht gekromd; alleen deze ljnde vierkant recht, scherp
en zwaar tegen den hemel.
De blauwachtige nevel die dezen morgen alle omtrekken afrondde, was allengskens onder de heeter wordende
zon weggedampt. Nu straalde de verre horizont violet en
doorzichtig, wonder hel en zuiver. 't Fel geroosterd stadje
lag te blaken in de middagstralen.
Reeds hadden we S. Maria degli Angeli bereikt; we
stegen af om een bezoek te brengen aan de herinneringen
van St. Franciscus. Ze is leelijk genoeg, de groote, ruime
kerk, opgetrokken om het lief kapelleken der Portiuncula
als in eene relikwiekast te bewaren. De bedoeling was
allerbest, maar, eilaas, minder de uitslag. Rondom dat
kapelleken - in de IVe eeuw ruw gebouwd met ruwe
steenen, en later door den heilige hersteld - rees eertijds
een woud, dicht belooverd en geheimzinnig, vol zingende
vogels, ritselende bladeren en vluchtende dieren,
't Was in die fluisterende omgeving dat Franciscus
de kleine kapel kende en beminde; op een afstand van
eenige stappen nauwelijks, bouwde hij een half onder
aardsch celleken, waar hij blij stierf, in de poëzie der
natuur.
-

-

-

-
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Hier kon hij zijn dichterhart naar believen zijne
blakende liefde tot God en Zijne schepsels laten bezingen,
in de volle schoonheid van Gods schepping.
Die tijd is lang voorbij
Waar er suizende boomen waren, harpende vogels,
gonzende insecten, geurige bloemen, onder de onmetelijk
heid der hemelen, staat nu eene banale, koude kerk, zonder
lijn, zonder slankheid, zonder mysterie.
Onder het hooge koepelgeweif bevindt zich nog ongeschonden, 't oud kapelleken; muurschilderingen van Overbeck ontsieren het niet, nemen niets weg van den rustieken
eenvoud van 't kleine gebouw. Onder zijn eenvoudig altaar
wordt het hart van den heilige bewaard, dat warm lievend
hart van hem die tevens ook een dichter en een artist was.
Zijn gansche leven getuigt er van.
Ook boven 't celleken van Franciscus heeft men eene
kapel opgericht; zij werd versierd, misschien door den
Spagna, met mooie fresco's, beelden van volgelingen van
Franciscus en van derde-ordelingen, onder andere van
Franciscus' trouwe gezel St. Bonaventura, van Ste Elisabeth van Hongarië, van Ste Clara en hare zuster Ste Agnes,
zijne geestelijke dochters.
Buiten de kerk loopt een kloostergang tusschen twee
kleine omheinde erfjes. In 't eene groeien wilde rozelaren.:
't zijn de rozelaars waarin St. Franciscus zich eens rolde om
zijn lichaam te kastijden en waarvan de doornen ver
dwenen, om nooit meer terug te komen. Zoo vertelt de
legende.
In 't ander staat een vijgenboom, ter herinnering aan
dien anderen vijgenbooin waarin de krekels zongen, ten
tijde van Franciscus. 't Gebeurde eens dat de heilige zong
ter eere van God; als hij moe werd, begonnen de krekels,
en aldus zongen ze om beurt, drie dagen en drie nachten,
ter eere van God, uit groote liefde en dankbaarheid.
Maar den vierden dag werd de heilige indachtig dat het
nu tijd was om te werken en te bidden, en hij gebood
den krekels te zwijgen, en ze gehoorzaamden hem oogenblikkelijk.
De FioretU zijn vol van die dichterlijke legenden, eenvoudig kinderlijk, en zoo innig-fijn en zoet. Een poëet was
-
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Franciscus, niet alleen als hij gijne gloedvolle hymnen
aan zijn broeder de Zon of aan zijne zuster Mevrouw de
Armoede zong, maar in gansch zijne vurige liefde tot God.
Een kunstenaar was hij, die zijne kunst thuisbracht in zijn
leven ; eene gloedvolle ziel die zijn tijd revolutionneerde,
en die al de eeuwen door nog een echo doet trillen in
iedere ziel, open voor schoonheid en liefde.
Zonder twijfel is hij een der origineelste en vooral een
der bekoorlijkste figuren van dat bevoorrecht Italië en van
die schoone middeneeuwen, zoo rijk aan scherp geteekende
individualiteiten, in 't kwaad en in 't goed. Zijn naam
klinkt heel de katholieke wereld door; in iedere eeuw,
heeft zijn wezen kunstenaars begeesterd om het met beitel,
penseel of pen te verheerlijken ; zijn liefdegloed heeft
millioenen harten doen ontvlammen en den weg gewezen
naar zijn meester jezus-Christus, langs zijne Dame, de
Armoede. Maar nergens klinkt zijn naam zoo luid als hier
in die kerk, aan Assisi's voet; nergens rijst zijne gestalte
zoo onweerstaanbaar voor den geest, als in 't zon verbrande
stadje, daar op den berg, waar de lichte laaie vlam der
goddelijke liefde zijne ziel voor 't eerst verteerde.
Anderen nog zijn hier geboren, die een oogenblik
wereldberoemd waren. De elegische dichter Propertius, en
Metastasio, dichter en toonkunstenaar, om er enkel twee te
noemen. Maar de klank van hunnen naam stierf uit; Assisi
kent nog maar Franciscus, den bekoorlijken troubadour, aanbidder van den Verlosser, trouwe minnaar der Armoede.
Zijn vaderhuis staat nog in een van die enge, schilderachtige, steile straatjes. In het curieus stadje waar wij
ronddwaalden, sprekend over hem, groeide hij op in helle
opgetogenheid voor kunst en schoonheid, gepassionneerde
natuur, altijd jagend naar hooger en dieper genot van
wereld-schoon, zonder ooit de diepste behoefte van zijn hart,
den grooten dorst van zijne, ziel te kunnen laven. Totdat de
gratie Gods hem als een scherpe pijl trof,, en van den wereld schen jongeling den meest asketischen heilige maakte.
Geen ander misschien, in de lange heiligenlijst, werd
ooit zoo populair als deze ridderlijke minnaar van Mevrouw
de Armoede, deze mystieke echtgenoot der miskende
Kuischheid, deze nieuwe Christus, die de wonden van zijn
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meester verkregen had, deze zoete heilige die natuur en
schepselen om des Scheppers wil beminde, en af en toe
verblijd werd door hemelsche visioenen.
Op het uiteinde der rots rijst de kerk die zijn naam
draagt, als eene vesting uitwaarts, somber en stroef, de
dalkom beheerschend en bewakend. Gothiek gebouwd,
maar gothiek op z'n Italiaansch, met een Italiaanschen
campanile.
Een juweel van de zuiverste schoonheid, en alleen de
reis naar Italië waard, die S. Francesco -kerk of liever die
kerken, vermits er twee boven elkaar rijzen, en zelfs drie,
telt men de sombere crypta meê, waarin de heilige begraven ligt in eenvoud en armoede, zooals hij leefde. Eerst in
de vorige eeuw werd hij hier ter rust gelegd. Reeds voor
zijn dood heerschte tweedracht en nijd onder zijne volgelingen. Zijn lichaam werd door menig klooster begeerd,
men vreesde onlusten ter gelegenheid zijner ter aarde
bestelling. Om dit te voorkomen, en het dierbare lichaam
niet te laten ontvreemden, werd het door een deel zijner
getrouwen op 't onverwachts uit den stoet die 't lijk volgde,
weggerukt en zorgvuldig verborgen. Lange jaren bleef de
eigenlijke plaats onbekend; 't was enkel na eeuwen dat hij
eindelijk in deze crypta gedragen werd.
De onderste kerk is een wonder van dichterlijke
schoonheid. Onder de lage gewelven heerscht eene halve
duisternis, vol mysterie. Van de ogivale bogen zijn de eene
donker blauw als Italië's hemelen, de andere met onsterfelijke meesterstukken bedekt. Giotto liet er vrijen teugel
aan zijn genie, en zijne liefde voor Franciscus gaf hem
zijne hoogste meesterwerken in. Hier is de beroemde bruiloft van den uitgemergelden, door liefde verteerden j ongeling met de schamele Armoede, de misprezen jonkvrouw.
Hier ook de belofte van eeuwige trouw aan de Kuischheid,
zoo vaak bedrogen en veracht.
De muren prijken met andere schilderingen. Onze
Lieve Vrouw met het Kindje en talrijke heiligen. St. Franciscus zelf staat hier afgebeeld. Is het een beeld volgens
eene traditie of enkel een verbeeldingswerk van den grooten Giotto, zelf een derde-ordeling?
In alle geval is het eene treffende physionomie; een
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lang en mager gelaat, met wild streuvelhaar en buiten
sprekende oogen : groote, donkere vuuroogen, vol-gewon
hartstocht en verlangen, vol gloed en liefde, de oogen van
iemand die van de wereld los is en leeft in een ideaal van
goddelijke aanschouwing.
In den anderen arm van het dwarsschip bewonderden
wij eene Vergine con bambino e santi van Lorenzetti, eene der
diepst schoone Italiaansche madonnas. Bijna onstoffelijk,
alleen de uitdrukking van oogen en gelaat boeit; eene
bovenaardsche uitdrukking van zieleleven.
Op alle muren, in alle hoeken, overal, staan heiligen
geschilderd, zoo maar op den steen, in die nauwe-beldn
betrekking der frescoschilderingen met de monumenten die
ze moeten versieren; de twee maken maar één meer uit.
Geen plaatsje, hoe klein ook, dat niet geïllustreerd werd;
nergens ziet men den kouden, blooten steen.
Alles spreekt hier de taal der goddelijke liefde, alles
ademt en leeft en zingt die liefde. Een warme atmosfeer
van katholieke schoonheidskracht, van mystieke overleveringen, van levenden godsdienst, heerscht in die prachtige
kerk, zoo rijk gesmukt, zoo vol spel in haren bouwtrant.
Want ook hier heeft de Italiaansche grilligheid versier
geborduurd op den streng gothieken fond. Op het-sel
Latijnsche kruis van het oorspronkelijke ontwerp, kwamen
zich honderd details hechten. Kapellekens werden aange
bracht, die onverwachte perspectieven van bogen en ge
fiten ; kleine marmeren wenteltrapjes leiden-welvnotsi
naar geheimzinnige gangetjes; een sierlijke balcon, eng en
broos, loopt langs een muur, dicht tegen 't gewelf ; op
't uiteind zwelt hij eventjes aan, en wordt een preekstoel,
uiterst bekoorlijk van losse fantasie.
Doch de onderste kerk put den schat van kunst niet
uit voor zich alleen. De bovenste kerk spant misschien de
kroon der schoonheid. Prachtig is zij met de slanke l emelvlucht van hare lijnen. Dewijl het daar beneden somber en
ingetogen is, glanst en juicht hier alles in tintelend licht en
zonnegloed.
Men heeft wel eens de onderste kerk vergeleken met
de strijdende Kerk -- dan zou de donkere, naakte crypta
wel de lijdende Kerk voorstellen? -- en in de bovenste
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kerk de symboliseering gezocht der zegepralende Kerk.
En inderdaad, van strijd of lijden, van bange zuchten en
angstig bidden in duisternis en verborgenheid, van hinderlagen of vervolging is hier geen spoor.
Zooals een klaroen zijne schelle noten blij schettert in
de heldere lucht, juicht hier het geloof den godsdienst toe,
bekroont hem met een stralenkrans van meesterstukken.
Eilaas, de verleden tijd komt hier beter te pas : de
heerlijke kerk behoort niet meer aan Franciscus' geestelijke
zonen. Gelijk het voor S. Marco te Florence gebeurde, en
voor zoo menig ander klooster, rijk aan kunstschatten,
heeft de Staat er de hand op gelegd. 't Klooster werd ge
laïciseerd, de bovenste kerk aan hare bestemming onttrokken en tot museum vervormd. De enkele paters, die er nog
in zijn, zullen er mogen sterven ; maar hunne erfenis,
hunne traditiën van vroomheid aan geene andere mogen
vermaken. Eenige korte jaren nog, en 't klooster zal leeg
zijn. De onderste kerk zal blijven waken over het graf van
der, Santo, maar in de bovenste mag geen wierook meer
opstijgen onder het hooge gothisch gewelf, geene levende
kaarsvlam mag meer voor 't altaar bidden. In plaats van
zwijgende monniken, stil glijdend door kerk en gangen
slentert hier een officiëele bewaker geeuwend tusschen de
kunstjuweelen, ongevoelig voor de dichterlijke legenden
van 't verleden, voor de geestdriftige gedachte die 't leven
gaf aan de schoonheid die hem omringt.
St. Franciscus heerscht onbetwistbaar over het schilderachtig stadje : maar niet alleen, toch. Nevens zijn beeld
rijst dat van zijne geestelijke zuster, de -lieve heilige Clara,
de patriciërsdochter die vaarwel zegde aan weelde en gi ootheid, om den weg_ van ontbering en armoede te volgen
door den ridder der Armoede gebaand. Zij stichtte het
arme en harde orde der Clarissen. Haar ter eere bouwde
Assisi eene mooie, wit en roodgestreepte kerk in gothieken
trant, met een eenvoudigen gevel enkel versierd door eene
groote roset; zware, enorme steunbogen stutten het gebouw
langs beide zijden.
't Clarissenkerkje, onschoon van binnen, bewaart toch
menig onschatbare herinnering van Assisi's twee roemrijke
kinderen. In eene zijkapel, zorgvuldig weggesloten achter
een traliewerk, verborgen door eene schuifgordijn, hangt
-

8o

AQUARELLEN UIT ITALIË

het miraculeus Christusbeeld dat eens, volgens de legende,
tot Franciscus sprak.
Beneden, in de crypt, achter een altaar, houdt de
koster u staan voor andere traliën en drukt met den vinger
op een electrische bel in den muur. Die bel gaat een zuster
van 't klooster verwittigen dat ze verwacht wordt. Men
wacht, gewoonlijk lang! Zoolang, dat men tot twee,
driemaal bellen moet. Eindelijk hoort men een licht
voetengeschuifel snel naderen, en opeens schuift de gordijn,
achter de traliën, uiteen.
Eene kaars brandt daar, nauwelijks machtig genoeg
om de duisternis te bestrijden : niets stoort de volkomene
stilte. Langzamerhand wennen de oogen aan de halve
duisternis, en op eenige stappen afstand, ontwaren ze eene
vrouw half zittend, half uitgestrekt op een soort ligstoel.'t Is
de heilige Clara, bewaard van bederf, en, niettegenstaande
de zwartachtige kleur, nog schoon, na zeven eeuwen !
Assisi, bekoorlijke stad, vol dichterlijke herinneringen
uit de dichterlijke middeneeuwen, wat een schat van kunst
bergt ge in uwen schoot! Welke onuitputbare-juweln
bron van ingeving voor dichter of schilder, beeldhouwer of
toonkunstenaar! Meer dan misschien in 't zij welke stad
ter wereld, ademt alles hier, poëzie en kunst. Geen kunstenaar zou aan deze bekoring kunnen weerstaan.
En toch... is het geen feit dat Goethe, de geniale
Goethe, slechts enkele oogenblikken hier vertoefde om het
onbeduidend Minerva-tempeltje op de piazza te bezichtigen,
en dat hij weigerde Assisi's eeuwige kunstwonderen te
bezoeken? Zoo ver ging zijne begeestering voor de sereene,
kalme, klassieke kunst; zoo ver ging ook zijn haat voor
de levende, zingende, katholieke kunst der middeneeuwen,
door hem veracht en miskend als de godsdienst zelf waarvan
zij de uitdrukking is.
XIV
PERUGIA.
't Was een feest Onzer Lieve Vrouw. Veel volk in de
kerk, 's morgens : eene gebarioleerde menigte, die devoot
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op den marmeren vloer neerknielde en bad, rijk en arm
dooreen, gemengd in dezelfde aanbidding, vereenigd door
die natuurlijke democratie, die ginder in 't bloed zit. De
vrouwen dragen een zwarten kant op het hoofd, die hunne
zuivere schoonheid beter laat uitkomen dan gelijk welke
hoed. Edel van trekken en houding zijn die vrouwen van
Perugia, zelfs de armste; licht vindt men onder hen het
type terug, zoo dikwijls op dock gebracht door Perugino;
een zacht, ovaal wezen, groote, ernstige oogen, en glanzend
bruin haar.
Reeds schitterde de zon hoog in den hemel toen wij de
groote kerk verlieten. Op de plaats zong de mooie fontein
en 't zonnelicht speelde kleurig in de helle waterstralen. De
hooge paleizen waren nog in de schaduw; die getemperde
belichting stond goed aan de sobere pracht van hunne
steenen gevels, enkel verfraaid door smalle ogivale vensters,
twee aan twee of drie aan drie. De heraidieke griffoenen
boven 't Municipaal paleis, teekenden zwart en scherp tegen
het doorscliijnend blauw der lucht.
De Via Vanucci was met leven en beweging vervuld.
Vrouwen met korven of netten aan den arm, liepen haastig
boodschappen afleggen : bedelaars namen hunne gewone
plaats in op den breeden trap der kerk of nevens de fontein;
koetsiers reekten hunne rijtuigen voor de hotels, toeristen

afwachtend. Een na een gingen de winkels van oudheden,
van artistiek gleis- of tinwerk open; de uitstallingen van
ansichtskarten werden ontbloot. 't Werk van eiken dag
begon opnieuw.
Langzaam wandelden wij de straat af en gingen eenige
oogenblikken neerzitten gansch op 't uiteinde van Perugia's
plateau, omsioten door eene lage steenen balustrade, van
waar men het gansche dal beheerscht. Maar de eerste
indruk, in 't aankomen, was die der zee. We konden
't gevoel niet te bovenkomen dat zij het was, de wijde zee,
die daar beneden lag in die blauwe nevelen, die het dal nog
vulden; ons docht bijna dat wij de branding hoorden, de
geur ervan opvingen, zoo sterk was de illusie.
Eerst na ettelijke minuten werd het ons mogelijk dat
zinsbedrog te boven te komen. Neen, niet de zee lag in de
diepte, maar wel het harmonieus dal met zijne zacht afge-
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ronde heuvelen groen begroeid, of met schilderachtige
gebouwen bekroond, in een tintelenden sluier gehuld: een
blauwe fond van lichte nevelen gevat in een ring van
groene bergen. Niet lang zou het duren, of de zon zou den
mist opzuigen en als eenige meester heerschen.
In 't bevallig stadje, zoo mooi gezeten op den berg t
verbleef paus Leo XIII als bisschop lange jaren; en Perugia
is er troisch over onder hare kerkvorsten den grooten,,
asketischen grijsaard te mogen tellen, die, alhoewel zelf
grand seigneur van top tot teen, toch de bezielde aanlegger
was van die wonderschoone beweging van democratie, van
gerechtigheid tegenover de kleinen.
Nog andere parels draagt zij in hare kroon. Een harer
roemrijkste zonen is die Carlo Vanucci, meer bekend,
onder zijn bijnaam Perugino, wiens herinnering hier overal
opduikt. Overal treft zijn naam uwe oogen, overal ontmoet
men zijne werken, teruggegeven door gravure, photographier
of postkaart.
Er zijn menschen die razend worden zoodra zij
Perugino's naam hooren uitspreken, die hem de hoedanigheid van kunstenaar weigeren, die met verachting de
schouders ophalen voor zijne werken. Zijne kunst is louter
pommade, verzekeren zij, flauw suikerwater, zonder kracht,.
zonder leven...
Wat mij betreft, ik beken ronduit dat ik van hem
houd en hem bewonder; niet, wel is - waar, op dezelfde
manier als ik opzie naar Michel-Angelo of Raphaël, naar
Leonardo da Vinci of naar Fra Angelico of naar Titiaan p.
Maar ik vind hem toch een schoon, ernstig schilder, vol
zalving en ideaal gevoel. Zeker had hij geene rijke verbeelding : hetzelfde onderwerp wist hij niet af te wisselen
kent men éen zijner schilderijen, dan kent men ze nagenoeg
allen; zijne manier wist hij niet te vernieuwen, zijne typen
waren altijd dezelfde, in dezelfde atmosfeer gebaad. Dat
alles is waar; maar de verhouding zijner tafereelen blijft
ook altijd zoo elegant, zijne personages zoo edel en schoon;
de belichting is zoo doorschijnend gulden, als een echt
Italiaansche zonnezet; 't geheel ademt zulke diepe kalmte,
zulke zoete sereniteit, zulke echte verhevenheid ! Is dat dan
niets? En was 't bij hem niet dat Raphael ter school ging
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en zijne manier zich zoo eigen maakte, dat de eerste
tafereelen van den jongeling bijna de nabootsing waren
van zijns meesters werk? Vond hij bij hem niet de beginsels
van die uiterste keurigheid, van dien nooit dwalenden
smaak die zijn kenmerk gebleven zijn?
Perugia heeft het recht fier te zijn over haren zoon.
In menige kerk hangen schilderijen van hem of bestaan
fresco's, gelijk in het Ste Agnes' klooster, bij de Franciscanessen, waaronder hij twee zusters telde. Ook dit oude
klooster met zijn mooien chiostro vol oudmodische bloemen, heeft de regeering aangeslagen. Op hoevele punten
van Italië is dit geschied? Chi lo sa ? De regeering meent
wel dat onder haar koud, onverschillig, methodisch beheer,
de meesterstukken beter bewaard zullen zijn, dan door de
warme min en eerbied van godvruchtige kloosterlingen.
Perugino's schoonste stukken zijn echter te vinden in
den Cambio en in de Pinacotheek. In de Cambio frescoschilderingen, onderwerpen bij hem nog onaangetroffen,
ramelijk de voorstelling van helden uit Rome en Athene :
mythologie en classicisme, maar door en door Italiaansch,
door en door sierlijk op z'n Vanucci's. In de Pinacotheek
hangen zijne beste religieuze tafereelen ; ze zijn wonder
warm en schoon van kleur en licht, een feest voor de
oogen.Zijne madonna's hebben die diepe ingetogenheid, die
edele eenvoudigheid, gepaard met eene bovennatuurlijke
piëteit, die bij Raphaël reeds verdwenen is. Alleen deze
Perugino's zouden volstaan om dit museum op den eersten
rang te plaatsen. Toch bezit het nog andere kleinooden van
eerste gehalte : perels van Fra Angelico, schoone Pinturicchio's, en wat minder hoog, een mooien Bonfigli : « la
Vergine coati bambino ed angeli » waarop het Lief Vrouwken
zoo jong en blond en rozig is, zoo onschuldig en rein als
een piepjong meisje, pas de kinderschoenen ontwassen; en
ook de engeltjes zijn zoo rozig blank, zoo kinderlijk gefriseerd, dat men niet nalaten kan te glimlachen van genoegen. En zoo veel ander schoons en interessants is er in die
enkele zalen te vinden ! Nog staat mij een grijs paterken in
terra -cotta voor de oogen, allerliefst eenvoudig, dat me
onweerstaanbaar op Memling zijn wit paterken deed
denken.
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Een door en door fraai stadje is Perugia, met hare
steile, kronkelende straten, hare oude zwarte triomf bogen
en etruske omheining, met hare talrijke kerken, en haar
liefelijk oratorio van St. Bernardinus, zoo broos getint en
versierd alsof 't uit fijn porcelein vervaardigd was.
In de straten, veel drukte. Dikwijls ontmoetten wij
kleine jongens van hoogstens tien of twaalf jaren, die eene
soutane en een steek droegen, 't uniform van 't geestelijk
college waar- ze op school gaan; maar op 't eerste oogenblik
komen die kleine pastoorkens wel vreemd voor, wier guitige oogen in 't kinderlijke wezen lachen, en die ook als
kinderen spelen en stoeien.
's Avonds gingen we eens de preek en 't lof bijwonen
in de hoofdkerk. Op straat was veel volk. Na den heeten
namiddag kwamen alle Perugianen de zoete avondlucht
genieten. In de Via Vanucci waren de wandelaars zoo
talrijk, dat we eene zijstraat insloegen om uit het gewoel
te geraken. Op eene kleine zijplaats was er nog fruitmarkt.
Groote manden vol appetijtelijke witte en purpere vijgen
stonden overal in den weg; verder bood men ons goudgele
perzikken aan, dik bijna als een kinderkop, of prachtige

druiven in duizelenden overvloed. Hoe schoon die rijke,
rijpe, malsche fruitweelde ! Langzaam stapten we door,
vertoevend tusschen die verlokkende uitstallingen, in die
balsem zwangere lucht.
De duisternis viel allengskens in, en 't kerk-kloksken
klepte ten gebed. We haastten voort, meegedreven door
den vloed die even als wij, 't sermoon wilde bijwonen.
De kerk was bijna vol toen we binnentraden. Een
breed verhoog was in 't langschip opgetimmerd, ongeveer
twee meters boven den grond. In 't midden, van achter,
een rood fluweelen zetel. Er tegenover, eenige banken,
waar wij met moeite nog plaats vonden.
Reeds was de predikant, een Franciscaan, op zijn
verhoog. Toch heerschte er bijlange nog geene stilte onder
't publiek : Italianen zijn thuis in de kerk, en behouden in
Gods woning hetzelfde sans-gêne als in hun eigen. 't Leek
wel of ze hier in een salon waren. De priester begon te
preeken, maar 't hielp niet veel; zeker was men gekomen
om hem te hooren, maar luisteren van 't begin af tot
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't einde was toch wel moeilijk! Dames babbelden druk
achter hunnen waaier; andere kwamen nog binnen, keken
rond, ontdekten eene vriendin, gingen er op toe; deze
kwam uit de bank, en gedurende eenige minuten was het
een handendrukken, een gegroet, een gepraat, een lachen
en fezelen van belang. Daarna hernam de eene hare plaats,
verzocht hare geburen met innemende woordjes en lachjes
en lonkjes wat op te schuiven om plaats te maken voor
hare vriendin, en kwam eindelijk tot zwijgen en aandacht.
Stilaan overheerschte de stem van den prediker het
gerucht van fluisterende stemmen en schoffelende voeten,
en weldra- hoorde men niets onder 't wijd geweif dan zijn
woord, vlammend of eenvoudig, altijd opgewekt en origineel. Wij, gewoon aan de eenvoudigheid van onze
Vlaamsche predikanten, keken ons de oogen uit naar dezen
Italiaan, die op- en neerwandelde op het drie of vier
meters lange verhoog, gesticuleerend met armen en hoofd,
ofwel gansch op 't boord kwam staan en ons aankeek alsof
hij het woord aan iemand onder ons ging toesturen, om
dan weer opeens zijne wandeling voort te zetten, en te
spreken, den rug half naar Zijne toehoorders gekeerd.
Hij sprak lang over de Maagd en haar goddeljken
Zoon. Schielijk onderbrak hij zijne rede en ging neerzitten
in den fluweelen zetel. Was Zijne preek ten einde of was hij

enkel vermoeid? Dit laatste scheen het geval te zijn, want
niemand verliet de kerk. Alleen begonnen de gesprekken
met nieuwen ijver, alsook de visietes - indien ik zoo
spreken mag - van bank tot bank. Waarlijk al die menschen, dames en heeren, schenen receptie te houden in een
salon! En toch stoorde dat niet. Wat bij ons hoogst verer
gend zou schijnen, kwam hier natuurlijk voor! De Italianen
zijn zoo los in hunne gebaren, zoo ter goeder trouw in
hunne familiariteit met God, dat hun gekeuvel en nauw
onderdrukt lachen niets onaangenaam had, en bij ons
enkel een glimlach verwekte. Dezelfde maatstaf kan nu
eens niet gebezigd worden voor alle volkeren en onder alle
hemden!
De rustpoos was voorbij, en weer begon de woordenstroom, gloeiender, meer aanroepend, pathetiek en wel
wat bombastig, maar toch gevoeld en overtuigd. Korter
-
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ook, ditmaal; en onmiddellijk erop weerklonken de gewijde
zangen van 't lof. Eindelijk klingelden de zilveren bellekens,
de benedictie aankondigend. En al die menigte zoo woelig
en ongedurig en praatziek, een oogenblik te voren, knielde
zwijgend neer op banken en grond. Niets brak meer de
aanbiddende stilte dan het stil geruisch van 't vurig gebed
door honderden lippen gepreveld.
't Was voorbij, en allen haastten zich naar den uitgang,
taterend en schertsend en lachend alsof ze zich reeds buiten
bevonden.
Op de plaats krioelde het van menschen, vreugde- en
frischheid dronken. In den diepen hemel fonkelden de
bevende sterren, de breed-glanzende maan doorstraalde
met haar kalm licht het heele uitspansel, terwijl uit de verte
de koperen tonen van een militair muziek blij schetterden
door den ruischenden nacht.
(

Wordt voortgezet).

L. DUYKERS.

OVER SHAKESPEARE'S
((JULIUS CAESAR)) (i)
Onderwerp van het drama : De laatste strijd van den republikeinschen vrijheidsgeest tegen het Caesarisme. — Binnen
enger perken blijft Voltaire in zijn treurspel ((La Mort de
César », zooals de titel zelf beduidt.
Tegenover elkander staan : voorstander van het Coesarisme,
Julius Caesar, wiens politiek voortgezet wordt door de
driemannen, bijzonderlijk door Antonius; voorstanders
van het oude stelsel, de samengezworene Senatoren aangevoerd door Brutus en Cassius. Daaronderwoelt het
volk, en beide partijen, om leefbaarheid te bezitten,
moeten wortelen in het volk.
Hoofdmomenten van het drama: De moord gepleegd op Caesar..
3e bedrijf, ze tooneel, d. i. de Peripetie; de redevoering
van Antonius tot het volk. 3e bedrijf, 2e tooneel, d. i. het
keerpunt in de handeling; de nederlaag der Republikeinen
bij Philippi, en de eindtriomf van het Coesarisme ; de ontknooping.
Gedurende de eerste twee bedrijven en 't begin van het derde
zien we de samenzwering worden, onbelemmerd groeien,
haar plan uitvoeren; dan, onmiddellijk na den dood van
Caesar, wankelt de fortuin éen oogenblik; na de redevoering van Antonius keert de kans, de partij van Caesar
krijgt nieuw leven, de Republikeinen leeren den tegenspoed kennen en loopen hun ondergang te gemoet.
We zijn gekomen aan een keerpunt der Romeinsche geschieddenis. De oude Republiek heeft uitgeleefd. De bestuursinrichting
welke de patristische heerschersklas te Rome, na den val der
koningen, had tot stand gebracht met het doel gezamenlijk het
overwicht te blijven behouden, had langen tijd kunnen volstaan
-voor de behoefte van den wassenden staat; thans echter met
(i) Lezing gehouden in den Katholieken Kring te St. Niklaas
om de toehoorders voor te bereiden op de uitvoering van het
drama, en thans verschijnend in dit tijdschrift met het oog op
Vogel's voordracht onder de Leuvensche Vacantieleergangen.
dit j aar.
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hare gezagsverdeeling en)) machtsbeschränkung », met het telken
jare vernieuwde, soms bloedig samenbotsen van ijverzuchtige
partijen en het loslaten in wilde jacht van veler eerzucht, met
de onverzadelijke hebzucht der landvoogden, en hunne bijkans
feitelijke onverantwoordelijkheid, was de Republiek noodzakelijk
eene kweekschool geworden van anarchie en rechtsverkrachting.
Eén middenpunt van gezag was noodig, éen wil gebiedend over
allen en onderwerping eischend van allen, éen man die brekend
den willekeur der grooten en beschermend het recht der verdrukten, eenheid en orde zou doen heerschen in het reuzenrijk.
Dat het Roomsche volk de onbewuste behoefte in zich droeg
naar een alleenheerscher, een Caesar (czar, Keizer), daarvan
heeft Shakespeare, bewonderenswaardig genoeg, de geniale
intuïtie gehad. Nadat de toehoorders Brutus komen toe te
juichen die « Caesar versloeg wijl hij heerschzuchtig was »,
roept eene stem uit de menigte: «Hij worde Caesar ». — Tweemalen reeds was een overmoedige langs, hoopen van lijken het
kapitool opgesteigerd, maar eerst toen hij op die steile hoogte
stond, alleen, zonder leuning en neerblikte zoo diep op het volk,
werd het hem duizelig, hij voelde den grond wankelen onder
zijne voeten, en ijlings kwam hij naar beneden. Caesar voelde
zich daarboven op zijn ware plaats. Op wieken van victorie was
-zijn heerschzucht opgestegen, en overvleugelde thans de
gansche wereld. Dankbare vereering van het volk en deemoedige onderwerping van overwonnene grooten lieten hem berusten in de zekerheid zijner overmacht. Maar toch kropte de
nijd in veler keel, en, bij vleiend hofmaken aan en vergoden van
Caesar, kroop spijt om het verleden, herdacht met den glans van
zelfgrootheid en onafhankelijkheid, de harten binnen; ja, en bij
het handenkussen scherpte haat den angel waarmede hij weldra
zou doodelijk prikken. Want Caesar bezat den overmoed der
overwinning en vergde van de Romeinen het offer hunner eigenaarde. Onderwerping aan gezag verdraagt de mensch, maar
dat een overste gedurig zijne overmacht kome uitkraaien boven
het hoofd van anderen, dat hij genoegen scheppe in het openlijk
genieten van zijne meerderheid en het beproeven van hunne
slaafschheid, zooals een rijke man in 't aanschijn van watertandende werkslaven fijne gerechten en dranken gewonnen met
dezer zweet wellustig verorberen zou, dat is eene driestheid
en eene plagerij die het lankmoedigste geduld in opstand
brengen.
Had Caesar, zooals zijn erfgenaam Augustus het slim-staatkundig verwezenlijkte, zich kunnen tevreden houden met de
werkelijkheid der oppermacht, kalm en rustig bezeten, maar
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af koopend door eenvoud en voorkomendheid de onderdanigheid
der burgers! Maar roekeloos geworden door betrouwen in zijn
gelukster, verlangde hij ook naar den naam der alleenheersching,
hij droomde van eene kroon om zijne slapen, hij wou luid
voor den dag komen met zijne meerderheid, vertoon-ruchtig
maken er mede, zich wanen een «übermensch, eene godheid ».
-- En die godheid is het die zegt aan Antonius : (< Kom aan
mijn rechterhand, dit oor is doof)) en hij lijdt aan vallende
ziekte; groote ironie van 't levenslot met z'n kleinigheden tegensprekend de waanwijsheid en - grootheid der menschen.
Stalen van overmoedige zelfoverschatting :
--n

((Ware ik aan u gelijk ik liet mij roeren »...
((Het wankelen is mij even vreemd als aan de Noordster. »
«Weg! Kunt gij d' olymp verzetten. »
Men kan beweren dat Shakespeare die zijde van C esar's
karakter met te scherpe kleuren heeft afgeteekend. Men vergete
echter niet dat de perspectief van den schouwburg den tooneelschrijver dwingt aan personen en toestanden grooten uitsprong
te verleenen. Shakespeare heeft de geschiedkundige waarheid
niet vervalscht, hij heeft ze slechts met kunstenaarsoog gezien
en met kunstenaarshand weergegeven; d. w. z., grooter doende
dan de natuur.
Shakespeare heeft ons Julius Caesar getoond op het einde
van zijne levensbaan, wanneer zijn aangeboren hoogmoed
ontaardde in aanstellerige verwaandheid, in overmoed die niets
meer acht noch ontziet, wanneer over hem gekomen was :
. . . « Cet esprit d'imprudence et d'erreur,
de la-chute des rois funeste avant-coureur. »
Dan was het oogenblik gekomen dat allen die te Rome het
bewustzijn nog bewaard hadden van eigenwaarde en de gedach-tenis van vroegere vrijheid, wrevel zouden voelen tegen de
dwingelandij, en pogen zouden het gehate juk af te werpen.
Het brandpunt van Caesar's laatdunkendheid en van de verbittering der gemoederen is het oogenblik vóór den moord, wanneer de dictator met troisch zelfbehagen de smeekingen der
Senatoren, verachtelijk van de hand wijst. Even zoo laat
Schiller de toeschouwers ooggetuigen zijn van Gessler's
onmenschelijk beulen met arme lieden, eer hij, doodelijk
getroffen door den pijl van Willem Tell, valt. Zoo wordt de
dood van den verdrukker eene godsstraf, en de moordenaar een
held die 't vertrapte recht wreekt en verlossing brengt. Toch
heb ik niet beweerd dat Caesar een lage schurk zou geweest
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zijn, door den tooneeldichter aan den schandpaal gebonden;
dan zou hij immers niet de heldenfiguur wezen, die na zijnen
dood nog overwinningen behaalt en blijft triomfeeren; Brutus
zelf, zijn moordenaar, vereert hem, bewondert hem, bemint en
beweent hem, en stempelt hem tot « grootsten man der wereld ».
Ja, hij getuigt over hem :
« Ik weet naar waarheid niet, dat ooit bij hem zijn hartstocht
Meer heerschte dan zijn rede; doch vaak bleek het
Dat deemoed heerschzucht tot een ladder is....))
Uit die aangehaalde woorden blijkt niettemin dat Brutus in
Caesar de kiem vond van een dwingeland; en dit is zeker : Het
nieuwe Rome, dat van het keizerrijk, kon zich slechts op bloedige wijze van het oude, dat der Republiek, losscheuren. Julius
Caesar heeft tot die geweldige samenbotsing aanleiding gegeven,
en is het deerniswaardig offer geworden, door de goden als onderpand geëischt voor de stichting van het Ceesarisme. Dat is de
brok wereldgeschiedenis en menschenleven door den grooten
dramaturg aanschouwelijk gemaakt; en dat is de reden waarom
hij het drama «Julius Caesar » geheeten heeft. Alhoewel immers
Caesar reeds in 't midden van het derde bedrijf sterft, zijn geest
blijft voortleven en aan de handeling deelnemen, zooals symbolistisch voorgesteld wordt door de verschijning van den geest
van Caesar aan Brutus.
,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rome den 15n Februari anno 44 voor Christus. Een zonnige
kermisdag. Veel volk in de straten, zijn muffige krotten ontloopen, kuierend in luidruchtige groepjes naar het forum. Hun
beste pak hebben ze aangeschoten, 'k bedoel hun toga, en
zijn welgezind, zooals het past op een zaligen vrijen dag, met
feestrumoer in de lucht, muziek en luisterrijke stoeten, 't zien
en het vieren van Caesar, en... 't vooruitzicht van nieuwe circusspelen en geschenken en festijnen. Cesar! Het tooverwoord 1
De naam door gansch Rome genoemd; Rome's aderslag; zijn
reuzenkampen in verre, woeste landen meegevochten of hooren
vertellen rijzen voor de verbeelding met de grootheid eener
heldenhistorie uit oude tijden; hoevelen hebben zijne triomfen
opgeluisterd met lauweren bekransd, hoevelen hebben hem
toegejuicht, staande, in stralenden zegeglans op den wagen met
de vier witte paarden, gevolgd door zegezingende legioenen,
en die ontelbare schare vreemde, groote menschen keetnen torschend, en die honderden met buit beladene wagens.
Caesar ! de milde weldoener van het volk, wiens schatkist open
staat voor de armen en die hen vergast op onvergelijkelijke
-
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schouwspelen in amphitheater en circus. Wat wonder dat ze
thans een vrijen dag er af nemen om zich in C2esar's triomf te
verblijden ! Maar als een plotselinge hagelbui komen op die
opgeruimdheid neerknetteren de verwenschingen en verwijtingen der volkstribunen ! Hoe eigenaardig steekt af de schuim
woede dezer laatsten tegen de goede luim van dien-beknd
guitigen schoenlapper niet licht uit z'n vroolijke stemming te
brengen! Hoe verbluft staan ze daar, als dieren dom gesnokt
en geslagen, voelend de schaamte van een onbewuste schuld
wijl om hen de tribunen zoo razen; ze druipen sprakeloos weg.
't Is alles gegrepen uit het volle volksleven : we zien de bewegingen van de bonte menigte, we hooren haar pittige, kleurige
taal, we voelen den polsslag van het leven. Maar de kunst?
Eilieve vrees niet. Shakespeare staat met haar op góeden voet.
Of, rekent gij voor niets misschien dat zooveel leven binnen zulk
een klein bestek gebracht is? Al de bijzonderheden van tijd,
plaats, personen, kortom de noodige inlichtingen krijgt de toeschouwer te kennen op de meest natuurlijke wijze, door handeling, en zonder dat de tooneeldichter zich daartoe hoeft in
te spannen of de hulp. moet inroepen van zoogenaamde
«Confidents ». Van 't begin af, zonder moeite heeft Shakespeare
zich meester gemaakt van onze verbeelding, ons ontvoerd aan
den gewonen levenskring en verplaatst in de wereld zijner
schepping. Het boek des levens zoo dikwijls slechts van buiten
bezien, de dichter heeft het opengeslagen op een bladzijde door
hem volgeschreven met lillend menschenleven, en vier uren
lang zal het oog strak blijven staren op de bloedige letters. —
Gansch Rome is bemoeid met Caesar : men is met of teen hem;
het gaat worden een kamp op leven of dood. Het eerste tooneel
bewijst reeds welk een weerhaan de hersenlooze massa is,
en bereidt voor op de onbestendigheid van 's volks gunst of
ongenade. De tribunen, de gezaghebbenden over dit volk, 't
((plebs », en 't eerst in aanraking komend met hem, doch onder
Senaat, vloeken hun haat uit tegen den dic--scheidnvá
tator, maar worden kort daarna tot zwijgen gebracht, en roeren
verder niet meer. Welhaast echter daagt een veel gevaarlijker
vijand op, ik bedoel de samenzwering van eenige Senatoren.
— Daar gaat Caesar voorbijkomen in plechtigen optocht naar
het Lupercusfeest. Trompetgeschal kondigt hem aan, lictoren
maken de baan vrij, een prachtige stoet van hovelingen omstuwt hem, en kijkt hem de verlangens uit de oogen. Wanneer
hij zijn mond opent tot spreken, wordt alles stil, hij droomt
nog van de gunst der goden te krijgen, een zoon, zijn «Roi de
Rome », opdat hij weze de stamvader van eene dynastie, maar

-
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op dit oogenblik klinkt uit den mond des waarzeggers de
akelige waarschuwing der goden verbolgen over al dien overmoed: ((Hoed u voor d'Idusdag van Maart ». En Brutus is het,
de argelöoze, die hem dit woord herhaalt. 0 Ironie! Brutus,
C esar's troetelkind, kon hij vermoeden dat op dien Idusdag
Caesar zou wel doen zich te hoeden voor hem! De mensch
spreekt en denkt, hij schikt en wikt, en het noodlot, het wreede,
lacht met het ijdele gedoe der menschen en maakt een spel er
van, de argelooze stervelingen zelf hun vonnis te doen uitspreken en werktuig te doen worden van hunnen ondergang. Zoo
zal die zelfde Brutus later zijn eigen vonnis onderteekend heb
wanneer hij aan Antonius toestaat de lijkrede te houden-ben
(t krachtens zijn verlof » en het volk vermaant die rede te eeren.
Pierson schrijft dat de menschen in de tragedie van Sophokles
niets zijn dan schijngestalten, dan vluchtige schaduwbeeldens
't Is hier niet de plaats om te pleiten voor of tegen deze bewering ; maar wat is de mensch dan in Shakespeare's groote,
sombere dramas? De wilde hartstochten zitten hem op het lijf
en draven met hem spoorslags, in vliegende vaart de donkere
wouden van het leven door, plassend in modder en bloed, en
afgronden te gemoet. Hij zette groote plannen op, hij wane een
oogenblik het raadsel van de sphinx opgelost, de zege op het
leven gewonnen, voor hem staan grijnzend de Waanzin en de
Dood. To be or not to be, that is the question. De verzoening,
de oplossing van het mysterie, in blijde klaarte en stillen vrede,
ze wacht op den overkant van het graf. — Caesar slaat achteloos de waarschuwing des waarzeggers in den wind : «Hij is
een droomer, gaan wij door ». De atmosfeer van roem waarin
hij staat, bedwelmt hem, glans van nieuwe glorie die hem
tegenstraalt verblindt zijn oog, gejubel bij nieuw eerbetoon
mischt hem in de ooren. Wie zal de vlucht des hoogmoeds
stuiten wanneer de illuzie hem draagt op haar goudene wieken?
Maar ach 1 't zijn broze vlinderwieken ; een kwade windbui
krenkt ze en doet ze nederwentelen. De luim van het volk heeft
Caesar een bittere poets gespeeld op het Lupercusfeest. De
windbui kwam en Caesars illuzie viel neer als een gekwetste
vogel. Thans leert hij uit eigen oogen de werkelijkheid rondom
hem beschouwen; nu spreekt hij zijn argwaan uit tegen den
vijand dien hij in Cassius gewaar wordt, en het dreigend woord
van den wichlaar zal in zijn geheugen geprent blijven zooals
nadien blijken zal. (Eerste woorden van het 3e bedrijf.)
Hier ware vrees het begin der wijsheid, maar zooals Calpurnia getuigt, zijn «wijsheid wordt verteerd door zelfbetrouwen. » Caesar vergeet hier ook niet tegenover de wereld zijn rol
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te spelen van « Uebermensch » onderscheiden van alle overige
stervelingen, en zettend een hooge borst als een tooneelspeler
verklaart hij : « Ik zeg veeleer nu wat te vreezen is dan wat ik
vrees, want altijd ben ik Caesar ». Zoo is hij tegenover zijn
vertrouweling Antonius en zoo ook tegenover zijne vrouw. Dit
zien wij heel duidelijk ede- bed. ede- toon. Ongetwijfeld is Caesar
niet vrij van vrees, want eer hij uitgaat doet hij de priesters
offeren en hem melden of de teekens gunstig zijn. De samengezworenen ook getuigen dat Caesar thans niet vrij is van bijgeloof,
geheel in strijd met wat hij vroeger dacht van droomen, voorgevoelens, wonderteekens... Dit bewijst dat Caesar's vastheid van
gemoed en zijn zelfvertrouwen een knak gekregen hebben, of
liever verslappen, na de lange overspanning. Calpurnia komt
bij haar gemaal aandringen om hem te huis te houden. 't Is het
oogenblik waarop Caesar den natuurmensch verloochent om
zich een halfgod te gebaren : « Caesar zal gaan ; als ooit gevaren
dreigden was 't achter mijnen rug doch nauwelijks zien zij 't
gelaat van Caesar of ze zijn verdwenen ». Zelfs de dringende
vermaning der goden schijnt thans op hem geen vat te hebben.
(Ik vermoed nochtans dat Caesar geschokt is, 't is niet enkel uit
toegevendheid maar ook uit ontdaanheid dat die halsstarige een
oogenblik later met eens zoo inschikkelijk wordt). Of nu bij het
uitbeelden van Caesar's aanstellerij Shakespeare altijd de maat
gehouden heeft, zou moeilijk kunnen verdedigd worden. De
grootspraak en de gezochtheid doen vreemd aan in verzen als:
't Gevaar weet zelf te goed hoe 't in gevaarlijkheid voor Caesar
[wijkt.
Twee leeuwen zijn we, op éenen dag geboren
En ik ben d'oudste welp en meer te duchten.
Trouwens zijne verbeelding is dikwijls den dichter te ge
een wild paard dat zijn ruiter niet kan bedwingen.-weldig.'tIs
Zeker, schepper van leven te zijn is het goddelijk voorrecht van
den kunstenaar, en ons tijdstip van mooidoenerij in de kunst en
van philologie terend op het letterkundig verleden, zou eerder
geneigd zijn de kracht te aanbidden die kon het « Fiat)) spreken,
maar het blijft evenwel onbetwistbaar dat harmonie geboren uit
het evenwicht der gaven, van geest, van hart, van verbeelding,
van gehoor, de voorwaarde is van volkomen esthetisch genot.
Een andere vlek nog die kleeft op dit treurspel wil ik gauw
aanduiden om seffens met dit onaangenaam vitten te kunnen ophouden : De woordspelerij, het « Euphuisme » een euvel waarmede gansch de gelijktijdige literatuur in Europa; in Italië, in
Spanje, in Frankrijk, in Nederland ook, behept is; en dan
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eenige anachronismen : zooals de middeleeuwsche voorstelling
van ambachtslieden, het spreken van eene klok en schoorsteentoppen, van engel en duivel.
De samenzwering : Twee zijn er die -zich ontrukken aan
het gedrang der menigte en met eens tegenóver elkander staan:
Brutus wien «'t spel niet aanlokt » en zijn zwager Cassius, die
dit oogenblik heeft afgespied om voor de samenzwering die hij
op touw heeft gezet te bewerken en te winnen den man die
alleen te Rome de leiding van die stoute onderneming kan in
handen nemen en doen slagen.
«0 hij troont hoog in aller burgren hart;
En wat van ons een misdaad schijnen zou,
Wordt door zijn steun, als de echte steen der wijzen,
In gulden deugd en edel doen verkeerd ». (Woorden van Casca).
Beiden vertegenwoordigen de meest verscheidene strek
oorsprong verst van elkander verwijderd, aangetrok--kinge,
ken evenwel tot elkaar en eindelijk samenvloeiend in Breeden
stroom die vele bijrivieren in zich opneemt. Brutus en Cassius
Die namen zijn onafscheidbaar geworden, zij zelve noemen
zich « broeders », hoewel het eenmaal blijken zal hoezeer zij
zich in elkander vergis `hebben, want slechts het toeval bracht
ze bijeen onder eenzelfde vaandel en vlocht hun levenslot
samen. Uitmuntend heeft Plutarchus beider geaardheid samen
gevat : Cassius is een opbruisende mensch « thumoeidès » en.
een C esarhater «misokaisar », Brutus is een heerscherhater
« misoturannos ». De eerste is een luidklotsenden waterval gelijk
de ander een meer met lichtgerimpelden spiegel, soms eens
hoogslaande golven maar steeds diepe afgronden waar onzichtbare stormen woeden. Het wezen van Cassius is nijd. De
verheffing van Cesar is voor hem een persoonlijke krenking.
Het wordt eene bezetenheid, ze laat hem noch slapen, noch
eten. ((Die Cassius ziet er schraal en hongrig uit », fluistert
Caesar over hem in Antonius' oor. De vreeselijke stormnacht
doet Casca rillen, hij loopt met ontdekten boezem de bliksems te
gemoet; wat geeft hij om een leven als het moet in de schaduw
staan van een ander, een Cresar, voor - zelfmoord schrikt hij niet
achteruit, de goden tart hij, wijl ze hem verwaarloosden.
Hij is een van die ruwe natuurmenschen wier gemoed niet
door beschaving of samenleving getemperd is geworden, in.
wien de wilde driften tieren; en die uitbundig en lawaaierig
hun gemoedsleven uitstallen en uitgalmen. Ja een trek van
barbaarschheid is het dat hij zooveel laat gelegen zijn aan
brutale lichaamssterkte. Trouwens, in' dit het klassiekste zijner
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dramas heeft Shakespeare het meest bij het schilderen van
Cassius' karakter de verf gebruikt waarmede hij de helden zijner
oorspronkelijkste tooneelwerken kleurde. Een man voor wien
haat de groote drijfkracht is kent noch weifelen noch wanken,
voor geen bloedvergieten schrikt hij achteruit, geen nauwgezetheid belemmert hem in den keus der middelen; armen hun
geld af te persen, verraders uit te koopen, 't is een snood bedrijf,
maar in den fellen kamp der partijen is het niet goed op eiken
kleinen misstap acht te slaan. Opmerkenswaardig is 't hoe diezelfde Cassius, alhoewel zijn blik scherper de eischen van het
oogenblik waarneemt eis de gevaren der toekomst vooruitziet,
altijd de zienswijze van Brutus laat opdringen. (Voorb : eischen
van eed, mede ombrengen van Antonius, oorlof geven aan
Antonius om de lijkrede te houden. Krijgsvoorzorgen.) Hieruit
blijkt hoezeer de dichter Brutus' zedelijk overwicht doet uitschijnen, en hoezeer de gansche samenzwering is doordrongen
geweest van den geest van Brutus.
Brutus is Caesar's troetelkind, de «veelbeminde », « zijn
engel » (Antonius) zijn vermoedelijke «troonopvolger » indien
ik zoo spreken mag. Innig heeft hij zijn grooten weldoener lief,
zelfs bij den dolkstoot. Hij is zacht van inborst en walgt van
bloedvergieten. Maar hij is tevens de man der overweging, en
mag het hart schreien en bloeden, de rede laat hij altijd mees
zijn over zijn hartstocht, stipt nalevend hierin de strenge-ters
leer van de stoa. Welk een macht van zelf beheersching bij
hem ! Zeker en vastberaden, zonder aarzelen of ommezien
betreedt hij den weg, den droeven, harden lijdensweg welken
na lang dubben en denken de redeneering hem aanwijst :
«'t Moet door zijn dood geschieden. » Het algemeen belang des
vaderlands vergt van hem dat hij, naar het voorbeeld van z'n
grooten voorzaat die Tarquinius verdreef, Rome verlosse van de
dreigende dwingelandij, namelijk van Caesar. Dit is de zware
levenstaak hem door het noodlot opgedragen, en die voortaan
alle blijheid en heil zal verjagen. Weemoed omfloerst hem,
zachte weemoed. Uit het ruwe borstbeeld dat van hem in het
museum te Campana bewaard is spreken tot ons droefenis en
goedheid. Hoe dauwt de droefheid neer wanneer hij mijmerend
staat voor den argeloos-sluimerenden slaaf Lucius en klaagt om
de rust en de vreugde voor eeuwig verzwonden ! Welke diepe
echtelijke liefde wasemt uit het onderhoud met zijne vrouw
Portia! Hoe moet hij lijden bij het vernemen harer dood !
Verrade de opgewondenheid in den twist tegen Cassius de
gedruktheid des gemoeds, welke macht in hem om seffens de
heerschappij over zich zelven te herwinnen! W elke grootmoe-
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digheid in hem _die een oogenblik te voren, den bevelhebber
Cassius zoo onmeedoogend hard bekeef en nu met zachte
stem verschooning vraagt aan zijn slaaf om een kleinigheid, en
goedig het speeltuig uit zijne handen neemt opdat het hem niet
ontvalle in zijn slaap. Hoe steekt die teederheid voor z'n
dienaars af bij de hardvochtigheid der romeinsche meesters !
En dan te midden der beslommeringen des oorlogs, 's nachts,
de tijd gevonden om door studie geest en gemoed hoog te
houden, en die gerustheid, dit kalm bezit van zich zelven
wanneer op 't zelfde oogenblik de geest van Caesar hem ver
Waarlijk Shakespeare heeft met welbehagen de heime--schijnt!
lijke diepten ontbloot dezer schoone ziel. Het leven van een
mensch `niet te verwarren met de belichaming van een hartstocht
of van een begrip) is zoo veelvoudig en zoo rijk aan schakeeringen. De dichter vergeet niet dat hij binnen de perken staat van.
de wereld zijner tragedie, alleenlijk laat hij een oogenblik de
blikken weiden over de eindelooze deiningen van het leven
daarbuiten. Zoo wordt de eenheid niet gebroken en het nsthetisch genot niet bedorven, en tevens voelen wij het voller
menschenleven slaan, zooals nog blijkt uit de afwisseling
van boert en ernst, komiek en tragiek, lachen en weenen, proza
en verzen; de oogen van den toeschouwer worden niet vermoeid
door het al te strak gespannen zijn op éene kleur, de ooren niet
doof door het altijd hooren van éenzelfden klank, maar dank zij
die verscheidenheid rusten de zinnen en ontvangen steeds
versehe indrukken.
De samenzwering kon niet zijn uit haar aard dan een afzichtelijk wangedrocht. Hoe gruwt van al haar leelijkheden, en
lijdt de gevoelige ziel van Brutus met hare idealen van zedelijke
schoonheid en volmaaktheid, wanneer hij verneemt dat de
samenzweerders bij hun nachtelijk bezoek eene vermomming
dragen! Wijl hij echter niet weigeren kan haar onder zijne
voogdij te nemen, zal hij zooveel mogelijk trachten, haar
gemeenen oorsprong te doen vergeten, hare gebreken te verbergen, haar dien geest in te blazen en op haar dien stempel te
drukken welke haar , onmiddellijk als Brutus' beeld erkennen
,doen. Hij vergat slechts hierbij haar den naam te geven :
« Utopeia ». De misgreep van Brutus komt voort uit dien waan
dat regelmaat, ordelijkheid en rechtsvordering mogelijk zijn in
den troebelen tijd eener omwenteling. ((Het is niet goed in
eenen tijd als deze op iederen kleinen misstap acht te slaan »,
zal hem eens Cassius doen opmerken. Zulks is gegrond; een
politiek man moet dikwijls eens de oogen toeknippen. Brutus
kan dat niet; met absolute nauwgezetheid houdt hij vast aan de
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onwrikbaarheid der beginselen. Hij leeft buiten en boven het
alledaagsche gedoe der menschen, vreemd aan de kuiperijen en
,de konkelarij der politiek, in een wereld van idealen, van schoone
droomen, ik zou haast zeggen van poëzie; gedurig bezig met
het doorpeilen, het veredelen en volmaken zijner persoonlijk
andere menschen ziet hij alleenlijk door het prisma-heid.D
van zijn karakteradel. Hij kent ze bijgevolg niet zooals ze zijn.
En daarom, wanneer hij, de man der theorie, afdaalt in het
geharrewar van het werkelijk leven, zoo kinderlijk eenvoudig
betrouwend op de rechtschapenheid der anderen, kon het niet
anders of hij moest bitter teleurgesteld worden en zijne arge
uitboeten. Hij vergiste zich in Antonius, in het-losheid
Romeinsche volk, in Cassius, dit was het droefste, en men weet
met welke verontwaardiging hij dezes feilen aan de kaak stelt:
in hem, in den adel van zijn karakter vergist zich niemand,
noch slaaf, noch echtgenoote, noch vriend, noch vijand zelf :
Hij was van allen de edelste Romein;
Want elk der saamgezwoor'nen, hij slechts niet,
Deed, wat hij deed, uit afgunst tegen Cesar;
Slechts hij werd voor het vaderland bezield,
alleen tot heil van allen, één van hen.
Zacht was zijn leven, de elementen zoo
in hem gemengeld, dat natuur mocht opstaan,
en roemen voor 't heelal : « Dit was een man!))
Uit deze getuigenis door Antonius afgelegd bij den gesneuvelden Brutus blijkt dat de schoonheid en de grootheid der

zielen boven leven en dood blijven zegepralen. Shakespeare
heeft in dit drama het karakter van Brutus scherpst ontleed en
klaarblijkelijk met voorliefde hem uitgebeeld. Voor de tragedie
van dit menschenhart heeft hij voornamelijk onze belangstelling
gewekt. De zelfmoord op het einde is eene ergernis voor christenen ; dus eene vlek op die schoone ziel ? Men vergete niet dat
bij de heidenen, bijzonderlijk op het tijdstip van Brutus, de
zelfmoord gold als eene daad van sterkte en mannelijkheid en
grooten roem verwierf.
Rond Brutus en Cassius beweegt zich de zwerm der samen
spreekt van zelf dat Shakespeare die allen-gezworn.Ht
niet scherp heeft afgeteekend. De eigenaardigste onder hen is
Casca. Wij treffen hem aan in den stoet van Caesar's hovelingen, waar hij met Antonius in onderdanige dienstvaardigheid
schijnt te wedijveren;; op het Kapitool zal hij de eerste van
allen den dolk trekken om Caesar te vermoorden; de les, welke
Caesar gekregen heeft op het Lupercusfeest, heeft Casca op
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dreef gebracht en hij flapt er nu een zoo zouteloos en lollig
verhaal uit dat een steenen beeld er bij zou schuddebollen,
alleenlijk Brutus en Cassius niet. Wat had daar ook vrouw
Moria, Erasmus' vriendin, een rol gespeeld en de bellen van
haar kappe doen rinkelen ! Eenige oogenblikken nadien, wanneer al dat vreemde gebeurt binst den stormnacht, huivert hij
van schrik, en ziet bleek en spreekt met ontzetting van de
eeuwige goden. Is hij dan een huichelaar? Zeker niet. Hij is
een aristokraat, vol minachting voor den minderen man,,
« schooiersvolk )) scheldt hij ze uit; en een mensch van hooge
beschaving. Maar al te gek is 't, en pedant, en weinig voornaam,
aanstellerig met geestesgaven en wijsheid en hartstochten
vertoon te maken in een beuzelwereld als de onze. Hij is geen
nurksche tegenstribbelaar van 't gezag, geen vat vol gal; hij
bezit inschikkelijkheid; de omgang met lieden van de hooge
kringen heeft hem de kunst geleerd houding en gelaatsplooi te
regelen naar den eisch der omstandigheden met de meest ongedwongen natuurlijkheid. Ja, wel is hij bekwaam, wanneer het
er op aankomt, te helpen tot eene koene daad, toch zal hij er
geen levenstaak van maken zooals Brutus, noch er het slapen en
het eten voor laten varen. Want hij houdt van een kostelijk maal.
Epicurist is hij vooral. Diepe godsdienstzin zou men kwalijk
kunnen vermoeden in een man die zooveel houdt van levensgenot, toch spreekt hij met siddering van de eeuwige goden; dit
gebeurt meer dat ongeloof en bijgeloof niet zoo heel ver van
elkander staan, bijzonderlijk in dreigenden nood. Kortom in vele
opzichten een evenknie van Petronius doch zonder de geraffi.neerde fijnheid van dezen laatste geen ((arbiter elegantiarum ».
Op de grenslijn der strijdende partijen staat, alleen, Cicero.
Ongemoeid laat men hem; onvermeld kon hij, wegens zijn
grooten naam en de aanzienlijke plaats die hij inneemt in de
toenmalige maatschappij, niet blijven. Shakespeare doet hem
slechts één oogenblik voor ons poseeren, twee, drie zinnen
uitspreken, zoo eenvoudig, onbeduidend, schijnt het, dat het
oog van een onbedachtzaam lezer er langsheen glijdt zonder
iets waar te nemen. En toch elk woord is eene openbaring van
zijn karakter. Na de vele stormen, die hij doorworsteld heeft,
en de bittere teleurstellingen, die hij ontmoette op den weg der
burgeroorlogen, heeft hij zich leeren schikken in het onvermijdelijke, en hij, die nooit zeer strijdlustig was dan met de tong,
is nu een vreedzame grijsaard geworden, alleenlijk nog verlangend naar rust. Wanneer Casca sidderend wijst op de onheil
voorboden van dreigende rampen, zoekt-spelndtk,
Cicero hem af te schepen met dit nuchtere antwoord :
,
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Voorwaar de tijd is wondervreexnd geluirnd, maar menigeen
legt op zijn eigen wijs de dingen uit en vaak geheel verkeerd.
Waarom het geweten wekken uit z'n slaap; waarom het
folteren met voorbarige zorgen? En om het gesprek over een
anderen boeg te wenden, vraagt hij verder, naar iets dat niet
kwalijk kan, meent hij : ((Komt Cresar morgen op het kapitool?»
Maar hij vergiste zich.
«Ja,)) antwoordt Casca, ((want hij droeg Antonius op aan U
bericht te zenden dat hij morgen komt. »
Waarop Cicero, zonder bescheid te geven, rechtsomkeer maakt.
((Goeden nacht, Casca, dit schrikweer noodt niet uit tot
toeven.))
Dit is woordelijk waar toegepast op den woedenden storm,
maar deze woorden zijn ook waar in overdrachtelijken zin. Het
schrikweer, welk dreigt aan den politieken einder, noodt niet
uit tot toeven, dit is, tot lang nadenken.
Die man paste niet bij de samenzweerders; toch zal hij
later omkomen door de vogelvrijverklaringen der bloeddorstige
driemannen.
Zoo, meen ik, heb ik u van nader bij doen kennen de
bijzonderste personen die optreden in het drama.
*
**
Nadat de stoet van Caesar weggetrokken is, blijft Cassius
Brutus aanklampen onder voorwendsel hem te vragen naar de
reden van de schijnbare verkoeling hunner vriendschap, in
wezenlijkheid om hem te wetten tegen Csar en, zoo mogelijk,
hem in het komplot te betrekken dat hij smeedt. Prachtig is de
tegenstelling tusschen den hartstochtelijken Cassius die als de
woeste stormwind komt aangebulderd en den stillen denker
Brutus, roerloos als een rustige rots. Soms vernemen wij een
geschetter als van een machtig orchest dat uit de verte meêspeelt
en als een zware ondertoon blijft voortgonzen. 't Is het volk op
het Lupercusfeest. Gejuich en trompetgeschal överklinken alles:
Brutus kan een angstgevoel niet onderdrukken en Cassius
klaroent daartegen met forscher keel zijn haat uit, en de Scherpe
klank van zijn woord doet het gansche wezen van Brutus rillen.
De vijandelijke machten die tot nog toe in Brutus' gemoed aan
banden lagen, zijn nu ontketend, de lange strijd is begonnen,
geen twijfel voor den uitslag van den kamp. Dan, na den diepen
ernst der tragiek laat Shakespeare den bljden lach schateren
van Cascas boert; en die menschen die een oogenblik te voren
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zoo verhit waren, nu zij afgekoeld zijn, spreken in gewone taal
over de beuzeldingen des levens. «Wilt ge van avond bij mij
spijzen, Casca ? » Maar de nare oorlog is niet meer te ontveinzen
noch te ontwijken: wij kennen nu de tegenpartijen en den inzet
van den kamp. -- Middelerwijl is de nacht nedergedaald en een
vreeselijke storm is aan 't woeden over de stad : vuur gutst uit
den hemel neder, graven slaken hun dooden, vlammende mannen
gaan op en neder in de straten, het blijkt een einde van wereld.
De natuur, de goden, worden betrokken in het drama en krijgen
hun rol te spelen, de grootsche. Shakespeare had die wonderteekens vermeld gevonden bij Plutarchus en men kan wel
denken dat het somber genie van den angelsakser die altijd lust
vindt in het huiveringwekkende zijne neiging hier niet zou
verloochenen. Tweeërlei vraag echter rijst hier op: 10 Zijn
die vreemde verschijnselen eene geschiedkundige waarheid ?
20 baart hunne dramatische verwerking aesthetisch genot ?
Ik geloof niet dat het mijne taak is hier dit eerste vraagpunt
op te lossen. Ik meen alleenlijk te mogen doen bemerken dat de
verbeelding van het volk rond buitengewone, treffende gebeur
gewoon is de legende te dichten van wonderen verwekt-tenis,
door bovenmenschelijke machten, zoodat liet geschiedkundig
feit wegdeemstert in nevels van mysterie en reusachtig groeit.
Hoe zijn immers al de oude epopeën ontstaan? Aangaande de
tweede vraag bemerkt Guizot het volgende: « l'homme seul est
le sujet du drame, l'homme seul en est le théátre... Ce n'est pas
par leur propre vertu, eest uniquement par leurs rapports aver
l'être moral dont la destinée nous occupe, que les événements
prennent part a faction; tout caractère dramatique les abandonne dès qu'ils prétendent a exercer sur nous une influence
directe, au lieu d'agir par l'intermédiaire d'un personnage
sensible, et par l'émotion que nous recevons, a notre tour, de
l'émotion qu'ils ont excitée en lui. » Het past dus een onder
te maken: Sommige malle schrijvers zoeken door zins--scheid
verbijsterende effekten te vergoeden hun gebrek aan stijl, aan
compositie, aan plastische kracht, aan scherpte van psychologie,
kortom aan kunstvaardigheid. Dat kan deugen voor barbaren,
maar wie een greintje, kunstsmaak heeft geeft den brui van al
die akeligheden. Daarenboven gij hoeft geen groot philosoof
te zijn om hierbij op te merken dat uw tooneelbond slechts een
machien noodig heeft dat men koopen kan tegen den genadigen
prijs van vijf frank, om het te doen donderen en bliksemen
dat Jupiter tonans er j aloersch zou van worden, en dat ge bij
den slachter, voor niemendal, het noodige u kunt aanschaffen
om zooveel heldenbloed op het tooneel te laten stroomen dat
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de haren der toeschouwers ervan te berge rijzen en de vrouwen
in onmacht vallen. — Maar, eenmaal toegegeven dat een
tooneelstuk aan de strenge eischen der kunst voldoet, kan het
misbruik waaraan zich kwakzalvers schuldig maken, een reden
wezen om meedoogenloos het indrukwekkende op de zinnen te
verbannen ? De mensch bestaat toch uit ziel en lichaam. De
kunst moet spreken tot de verbeelding en de zinnen en door hen
tot hart en geest. Dit juist mag men te recht verwijten aan de
klassieke Fransche tragedie dat ze zich bijna uitsluitelijk richt
tot het verstand. (Daarom verontschuldig ik evenwel niet die
kunst welke alleenlijk beslag legt op den zinnelijken, dierlijken
mensch en zoo, bekennen wij het, aan een veel erger euvel lijdt.)
— Welke heerlijkheid is het niet de gansche pracht der poezie
in de natuur te laten openbloeien in tooneelscheppingen als :
(( Prometheus )) van Aischulos. « CEdipos te Kolonos )) van
Sophokles en « Adam in Ballingschap » van onzen Vondel.
Waarlijk zulke gedichten zijn geworden een symphonie van
vele kunsten tegelijk : poëzie, muziek en plastiek! — In Shakespeare ook welk, een medewerking van de gansche natuur in
de tragedie der menschenwereld! Welke intensiteit van emotie !
En eindelijk om de woorden van Guizot toe te passen op ons
tooneel : Hoe scherp teekenen zich af op den zwarten grond der
nacht in het flikkerlicht der bliksems de karakters van Casca en
Cassius! Verders de storm in de natuur is een zinnebeeld van
de orkanen die dreigen aan den politieken einder; even als in
Schillers Willemn Tell, het landsc-hap met zonne en blijheid een
symbool is van den vrede in het land, en de storm een symbolistisch voorteeken der troebele tijden die nakend zijn.
De nare nacht duurt nog voort wanneer het 2dc bedrijf aan
huis van Brutus. Het volgend tooneel brengt ons-vangtihe
in het paleis van Caesar, en zoo gaat het voort in gedurige
plaatsverandering, in eene straat te Rome, op het Kapitool, op
het Forum, bij Sardes en Philippi. Tusschen het Lupercusfeest
en den dood van Cesar verloopt eene maand, tusschen deze
laatste gebeurtenis en het gevecht te Philippi ligt een spanne
tijds van 2 jaren. De zoogenaamde aristotelische eenheden van
tijd en plaats, Shakespeare, hier en elders, geeft er geen sikkepit
om. Trouwens hij kon geen juk van schoolsche regels dragen
zonder zijn genie te verloochenen wiens roeping het was het
leven uit te beelden veelvuldig en groot in natuurlijkheid en
waarheid. Toch mag de vraag gesteld : kan de verbeelding van
den toeschouwer den dichter volgen op dien onbesuisden rit
door landen en tijden ? Wordt de dramatische illuzie niet ge
gedurige afwisseling en verandering ? Dit zou-brokendi
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ze, indien de verscheidene onderdeelen, niet volmaaktelijk in
elkander pasten en samensloten, en de overgang niet zoo natuur
dat de verbeelding zonder schok of stoot van het een-lijkware
tooneel tot het ander, heenglijdt. Voorbeelden :...
Brutus, na lang wikken en wegen, heeft thans den dood
van Cesar besloten. De samenzweerders sluipen binnen bij hem
in den nacht, bespreken, en beramen verder hun moordplan.
Morgen vroeg om 8 uren zullen ze den dictator in zijn paleis
gaan af halen (zoo zal het ons geen aanstoot geven het volgend
tooneel te zien spelen in C2esar's huis) om zijn optocht naar de
Senaatszitting op het Kapitool op te luisteren, waar de aanslag
moet plaats grijpen. Indrukwekkend is dit samenscholen van
senators in de nare donkerheid van dien stormnacht, met ge
gefluister en angstige gejaagdheid. Somber, eendelijk-heimzng
tooneel van moordberamen ! Daartegen, zacht als maneschijn
rustend op valen waterpoel in donker woud, zoo schijnt de
zilveren glans van Portias teederheid op de sombere diepzin
haar gade.Villemain bemerkt over dit optreden van-nighedva
Brutus' vrouw : ((Sans doute, Fontenelle et Mademoiselle Barb-ier avaient eu grand tort de faire ensemble une tragedie de la
mort de César, et d'y représenter Brutus et Cesar amoureux et
jaloux. Mais fallait-il tout reduire dans un tel sujet a des entretiens de conspirateurs ? L'Histoire ne pouvait eile donner

quelque physionomie de femme pure et passionnée, qui se mêlàt
avec tendresse a ces vertus féroces, et montràt la vie intime du
coeur et la paix domestique engagéés dans les luttes sociales ? —
Shak. n'y a pas manqué. Près de la conspiration de Brutus, il a
placé l'amour conjugal de Porcia. Cette scene, inspirée de
Plutarque, me parait d'une beauté sublime... et ce n'est pas là,
je crois, un amour qui rapetisse la grandeur historique du sujet».
Een puur en edel beeld, dat van Porcia, dat staan mag in de
galerij der schoonste scheppingen der dichtkunst, nevens Andromache. Antigone, Cordelia! Zalige eenstemmigheid ! Subliem
tooneel van samen lijden en kommer dragen der echtgenoten,
en sterkte putten en zielegroei in wederzijdsche liefde ! Nu dat
Shakespeare onze belangstelling voor deze vrour gewekt heeft,
wil hij ons met hare latere lotgevallen niet onbekend laten. Nog
eenmaal treedt zij op, 2dß bedr., gale tooneel. Nieuwsgierigheid en
ongeduld zitten haar als een koorts op het lijf, drijven haar
hare woning uit en doen haar als een krankzinnige hollen en
razen. « Ik heb een mannenziel, maar vrouwekracht ), biechtze. Een oogenblik van opgewonden hartstocht gaf haar helden
om zich een wonde toe te brengen in de dij tot het-kracht
beproeven harer wilskracht, de vastheid van gemoed om het
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zwaar geheim te blijven dragen ontbreekt haar. Geen wonder
dat die vrouw den angst des oorlogs en der bange voorgevoelens niet vermocht te overleven maar in een vlaag van wanhoop
vuur inzwolg en zoo zich zelfmoordde.
De doIk der samenzweerders is gewet; Cesar, de verblinde,
gaat zelf met de borst in het wapen loopen. Niets helpt, noch de
herhaalde waarschuwingen van menschen en goden, noch
de smeekingen van zijne vrouw Calpurnia, noch zijn eigene
vrees. Niets is aangrijpender dan die zelfbegoocheling van
Qesar wanneer hij zich naar de Senaatszitting begeeft, De
blijde verwachting van zijne roemzucht en het huldebetoon der
amengezworenen doen de nevels der donkere voorgevoelens
uiteenstuiven. Helder straalt het oog, guihartig klinkt zijn
woord, vol vriendelijkheid:
Komt, vrienden, drinkt een weinig wijns met mij
Als vrienden gaan wij aanstonds saâm op weg.
Hoe treffend is die tegenstelling van schijn en wezenlijkheid! Brutus zelf en ook de toeschouwers zinken weg in treurige mijmering.
Dat ((als)) vaak schijn geen wezen is, o Csesar
Het hart van Brutus schreit nu 't hieraan denkt.
De hoogmoed verijdelt alles, en op het oogenblik dat hij
waant als eene godheid te heerschen boven de gansche wereld
en tartend zijn overmoed uitkraait valt hij doodelijk getroffen
neer, voor het standbeeld van zijn ouden vijand Pompeius.

Senatoren vluchten, volk schreeuwt en huilt, samengezwore
nen slaken den kreet van « vrijheid, vrijheid, geen verdrukking
meer!)) maken groote gebaren, als grootsprakige tooneelspelers
staan ze daar, en hebben voor de toekomst niets beredderd
noch beraamd. Wat wordt er thans van Rome uit die plotse
ontreddering? De woeling onder het volk houdt niet op,-iínge
het noodlot wankelt, tot de kampioen van Cesar en het Cesarisme optreedt; 't is Marcus Antonius. - Na den aanslag op
Csar was hij heengevlucht, haifdood van schrik, weldra echter
hervatte hij moed en aarzelde niet met de moordenaars te
komen onderhandelen. Shakespeare, naar zijn recht van kunstenaar heeft hier sommige verder afgelegene feiten bijeengebracht. Trouwens het is de taak van den artist, wanneer hij
zulke uitgebreide stof behandelt, en tevens zijne meerderheid
boven ons, het geheele te kunnen overschouwen, het hoofdzakelijke, het essentieele, bijeen te brengen, en zooals de
schilders dat noemen « en raccourci)) uit te beelden. Bij het
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verschijnen van Antonius houdt de luide declamatie der moord-enaars plotselings op, het wordt stil wanneer hij met gebukten
hoofde komt staan voor het bloedig lijk, en die zwierbol, droef'
te moede de groote lessen uitspreekt van 't verdelgïngswerk
des doods.

-

«0 groote Julius, ligt gij zoo in 't stof,
Zijn al uw roem, triomfen, krijgsbuit
Tot zulk een maat gekrompen..... »
Een oogenblik, en als avondduister omhult ons de weemoed
van vergankelijkheid en ijdelheden, en 't mysterie van den dood..
— Brutus, de argelooze, vergunt Caesar's welbespraakten vriend,
tegen den wil van Cassius, de lijkrede te houden vóór het
volk, en zijn lof uit te spreken, maar op beding dat hij deverbondenen niet kwetse in hunne eer. Hij zelf klimt de eerste
op het spreekgestoelte en legt de gronden bloot van zijn bloedige
handelwijze. Die aanspraak is eenvoudig, ja laconisch. Caesar,
alhoewel zijn innigen vriend versloeg hij om zijne heerschzucht..
Geene schranderheid van bewijsvoering, noch geweld van
pathos acht hij hier noodig. Zijne onbaatzuchtigheid, zijne
offervaardigheid wezen de waarborg van de gerechtigheid der
samenzwering. Kon echter het besef van Caesar's heerschzucht
en harer beteekenis voor den staat eene wezenlijkheid zijn voor
dit ruwe, stompe volk, even als voor Brutus? Neen, en hoe
bitter zou deze het weldra ondervinden ! De vergissing van
Brutus bestond andermaal hierin, dat hij te gunstig over
anderen oordeelde, omdat hij dezen oordeelt zooals bij zelf is.
Een denker als Brutus gewoon aan zelfontleding onderscheidt
heel goed het gebied van hart en geest. In Caesar onderscheidt
hij den mensoh dien hij liefheeft en 'die alle veneering en liefde
waardig is, en den alleenheerscher, den politieken man dien hij
verafschuwt. Een volk integendeel is niet vatbaar voor tweespaltige gevoelens van dien aard, het kleeft iemand aan heel_
en gansch, bemint of haat zonder meer. Brutus vergist zich dus
wanneer hij gelooft dat zijne toehoorders tegelijkertijd Caesar
kunnen haten om zijne heerschzucht, en beminnen om zijne
gaven van geest en hart. En daarom wanneer hij aan -grote
Antonius toestaat, van Caesar zooveel goed te zeggen als hiS
kan, dan onderteekent hij zijn eigen vonnis, en nutteloos is de
voorzorg : « draag zorg ons in uw redevoering niet te laken.
Meer wensch ik niet », had Antonius geantwoord ; en hij wist
waarom. Nederig buigend verschijnt Antonius op het spreek
toehoorders gluren hem aan met vijandig-gèstoel,wand
wantrouwen. Barsch wordt hij onderbroken : « Hij moest van
,

-
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Brutus ook iets kwaads gaan zeggen». ((Die Caesar was een
dwingeland, dat is zeker, dat Rome van hem af is, is een zegen. »
't Kost moeite stille aandacht te bekomen. De stroom der hartstochten is ontketend, hem met geweld terugdrijven is onmogelijk
en gevaarvol. De sluwe Antonius heeft alles goed berekend.
Geruststellend vangt hij aan :
begraven kom ik Caesar, niet hem prijzen. »

en doelloos, schijnt het, luidop peinzend, philosofeert hij ver
ondankbaarheid der menschen. Die algemeenheden,-derov
zoo kalm uitgesproken, koelen de opgewondene gemoederen
af en doen menigeen nadenken en tot zichzelven inkeeren. Het
doel van den redenaar moet zijn eene hartstochtelijke liefde te
verwekken voor Caesar, en haat en wraaklust tegen dezes
moordenaars te ontvlammen. Maar zoolang de aantijging van
Brutus blijft bestaan, wordt de zon van Caesar's deugden voor
het oog der menigte achter een donkere wolk verdoken. Deze
moet eerst verzwinden. Antonius loochent niet brutaal, dit ware
tegenspraak uitlokken, maar stompt de scherpte van Brutus'
bevestiging af door den twijfel dien hij doet oprijzen in den
onderstellenden zin : « Indien 't zoo was .. . en slaakt terzelfdertijd een zucht over de zware uitboeting dier onzekere schuld.
Om geen argwaan te wekken herinnert hier Antonius dat hij
met verlof van Brutus en die anderen spreekt. In klimmende
gradatie herdenkt Antonius wat Caesar was voor hem, voor
Rome, voor de armen, een vriend en een weldoener, maar
voegt hij er aanstonds bij (( Brutus zegt... ». Wat bewijst dit
eigenlijk voor of tegen de heerschzucht van Caesar ? Niets, meen
ik, die dingen hebben met elkander niets gemeens; Waarom
dan Brutus niet ongemoeid laten ? Voor naïeve toehoorders die
den list des redenaars niet ontdekken beduidt zulks dat Brutus
beschuldiging op valsche gronden berust. Nu de redenaar zijne
toehoorders op een bijster spoor bracht, raken ze welhaast heel
en gansch in de klem. Zoo ooit Caesars heerschzucht duidelijk
aan den dag kwam, dan was 't wel op het Lupercusfeest, welnu
juist dit feit gebruikt Ant. om Caesar van heerschzucht vrij te
pleiten. Wel mag hij zeggen, de listige, dat hij niet spreekt om
Brutus te weerleggen, 't is al gedaan. De gunst van het volk
moet op dit oogenblik reeds wankelen tusschen Brutus en zijn
slachtoffer, weldra zal ze teenemaal naar Caesar overhellen. —
De stronkelsteen is thans weg, de baan tot het hart der toehoorders vrij ; nu ontsluit de redenaar de deur van dit hart en
maakt de gevoelens wakker die sliepen : hunne vroegere ach
voor Caesar, hun onverstand en ontrouw nu. Zal die liefde-ting
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herleven? Antonius zwijgt, zijne tranen spreken, want, dit weet
hij, weenen is aanstekelijk. De grond is bewerkt, 't is tijd nu
het zaad der treffende woorden te laten kiemen. Hoort de
volkslogiek : « Hij nam de kroon nief aan, dan blijkt toch dat hij
vrij van heerschzucht was ». Die arme man (op Ant.) zijn oog
is rood van 't weenen. « Geen edeler man in Rome dan Anton.
Omdat hij weent zijn krokodillentranen ! Hoe dwaas, 'meent
ge? Hoe waar, alsof wij ons allen door schijn niet lieten
begoochelen. Waarom gapen de boeren de kwakzalvers aan op
de markten en verruilen zoo gaarne hun centen tegen domme
panaceëen, omdat het klatergoud eener prachtkoets, het blinkend koper eener zware horlogieketting, de te grabbelen ge
centen onder de straatjongens, de gele perkamenten-worpen
letters er op en de wonderheid van vreemde
onleesbare
met
kruiden den betooverenden indruk maken van weelde en diepe
geleerdheid. Shakespeare kende de menschen. — Het volk is
nu in de gewenschte stemming gebracht, de gemoederen zijn
den redenaar overgegeven ; nu eerst zal blijken wat Antonius
woord vermag. Het is als de stormwind die de baren van de
zee opheft, doet zwellen, ze voortjaagt in luid geklots en schuimende vaart. Hij zelf getuigt van de heerschzucht van Caesar,
men beseft die bekentenis niet, men beseft alleenlijk de storende
tegenstelling van goddelijke verheffing gisteren en ellendige
vernedering thans, de verontwaardiging huilt om 't gepleegde
onrecht. ((Nog gisteren hield enz.)) En leert nu den huichelaar
kennen; wanneer hij de woede van het volk heeft opgezweept,
en ze wild voortvaart en niet meer is tegen te houden, plaatst
Antonius haar in den -weg om die onstuimige vaart te stuiten
de achtenswaardigheid van Brutus en de samenzweerders.
Maar wie begrijpt niet dat die door de felheid van den stroom
overweldigd wordt en meegevoerd?
Antonius toont aan het volk Coesar's testament. (Ik sprak
mij' zelf voorbij toen ik het noemde, zegt hij wat verder ; en hij
heeft het meegebracht; en op het einde zal hij aan het volk nog
herinneren dat zij het testament vergeten) ; en spreekt met zulke
geestdrift over dit testament dat hij de toehoorders doet hunkeren van verlangen om den inhoud er van te kennen. Doch op
't oogenblik dat dezen als hongerige honden snappen naar dit
aas, verwijdert hij de hand die 't vasthoudt en schuift tusschen
hun verlangen en Caesar's testament de achtenswaardigheid dier
mannen wier dolken Caesar troffen en die hij vreest te krenken.
Want hij blijft trouw naleven de belofte aan Brutus gedaan.
Met welke grimmigheid moet die achtenswaardigheid aan stukken gereten worden! Zoo handelt Antonius gedurende gansch
;

-
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zijne redevoering : eerst de samenzweerders, inzonderheid
Brutus, want hij staat hoogst in aanzien, hatelijk maken op
onrechtstreeksche wijze, dan gewagen van hunne achtenswaardigheid en zijne vrees hen te krenken opdat hunne namen
vervloekt zouden worden. Shakespeare had in Plutarchus
gelezen dat Antonius door het laten zien van Caesar's bloedig lijk
en wonden de menigte opruide en opspoorde tegen de samenzweerders. Dit doet Antonius in het drama, nadat hij de liefde
voor Caesar heeft doen opwellen, voor den grooten weldoener
dien ze « beërven » ('t woord is hem nogmaals ontsnapt) ende
harten meest vatbaar zijn voor medelijden. Hij komt van 't
spreekgestoelte, met verlof van 't volk, en toont het lijk van
Cresar, eerst den mantel, dien mantel welken hij droeg op dien
zomeravond toen hij de Nerviërs overwonnen had -- zoo rijst
voor de verbeelding de oorlogsheld stralend van moed en
victorie ! -- en nu gescheurd door de messen der moordenaars.
Aanschouwelijk wordt voor de toeschouwers de wreedheid van
Casca, Cassius, en Brutus, Caesar's lieveling. De oogen komen
vol tranen, de deernis priemt, Antonius zelf wordt de aandoening
te sterk, het woord schiet te kort, hij zwijgt maar het bloedig
lijk van Caesar spreekt nu zelf. Het volk is niet meer meester
over zijne gevoelens, de toorn tegen de moordenaars reeds lang
aan 't zieden schuimt over, en als een verlossing breekt uit aller
borsten de kreet. Wraak ! Antonius laat ze niet voortvaren, gaat
voort te praten over zijne onervarenheid als redenaar, onbeschaamd genoeg, zegt hij, « ik ben geen reednaar... enz.))
opstand en geweld -- 't woord is er uit, het teeken is gegeven,
't volk heeft testament en alles vergeten en wil er maar onmiddellijk op los stormen. Dit oogenblik heeft Antonius afgewacht
om hun den inhoud er van te lezen. Dat moest hij behouden
voor het ((bouquet ». Als razenden rukken de aanwezigen
banken, stoelen, vensters, alles neer om Caesar's lijk te verbranden en daarna de huizen der moordenaars in brand te steken en
henzelf op te sporen.
Dit volk, die baldadige, ongebreidelde menigte die op de
dagen van haar toorn als door de razernijen wordt voortgedreven, tot welke buitensporigheden is zij niet in staat! Wee hem
die het hoorndol gepeupel dan in den weg komt ! op hoeveel
onschuldigen heeft elke volksomwenteling haar dolle woede zoo
botgevierd 1 Zoo ook hier: Een mensch, vreedzaam en onscha
delijk, met één woord een dichter, die botst tegen het aanstuivend gespuis. Hij wordt brutaal vastgegrepen, dolzinnig uitgevraagd : nooit had hij met de samenzweerders iets uit te maken
gehad, hij was een vriend van Caesar en spoedde zich naar dezes
-
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begrafenis : men verneemt dat hij Cinna heet, 't welk ook de
naam is van een der samengezworenen, hij wordt afgeranseld
en bijkans in stukken gereten. Dit tooneel was niet onontbeerlijk
in dit drama; wat draagt het toe tot de eigenlijke handeling ?
Weinig of niets; maar het brengt leven bij ; het stelt ons voor
de wilde uitspatting van 't volksleven. Hoe veel omvattend is de
blik van Shakespeare ! Hoeveel beteekenend is een drama
waar zooveel is weergegeven van het leven van enkeling en
volk! En waar toch nooit eigenlijk de schrijver van zijn weg
dwaalt en de algemeene impressie van de tragedie bederft!
Een dienaar van Octavius komt op, meldend de komst van
zijn heer te Rome en de haast met dewelke Brutus en Cassius
de stad hebben verlaten. Zoo worden we voorbereid op het
gale bedrijf : het verbond der driemannen, de toebereidselen tot
den krijg in het legerkamp van Brutus bij Sardes. De peripetie
in het drama was de dood van Cresar. Het keerpunt in de
handeling de rede van Antonius. Hier kon men waarnemen
welk aandeel het volk heeft in de handeling. Wat vermogen de
protagonisten van het drama zonder den ruggesteun van het
volk? Beide vijandelijke partijen, om leefbaarheid te bezitten,
moeten wortelen in het volk en daar uit hunne levenssappen
zuigen. De republiekeinen mijnen den grond onder Caesar, niet
diep genoeg echter om het Caesarisme zelf te ontwortelen. Een
nieuwe loot wordt geënt op de plaats waar Caesar werd afge-snoeid : 't is Antonius; spoedig neemt haar groei toe en wordt
het driemanschap : Antonius, Lepidus, Octavius; het bloedverbond der wraak. -- Het noodlot heeft de samengezworenen tot
ondergang gedoemd; eenmaal op de helling glijden ze snel naar
den afgrond. Verloochend, vermaledijd, opgejaagd door de
opgehitste menigte zijn Coesar's moordenaars ijlings uit Rome
gevloden; de driemannen gaan voort jacht te maken op de
overgebleven republikeinen en brengen op de lijst der vogel
senatoren en edellieden die niet heulen-vrijeklangd
met hen; dagelijks groeit het leger aan dat Antonius en Octavius aanvoeren tegen Brutus en Cassius; voor dezen echter
blijven de kwade voorboden der nederlaag niet weg; oneenigheid sluipt tusschen de legerhoofden, barsche twist breekt uit,
tweemalen verschijnt de geest van C2esar aan Brutus, onheilspelle-nd ; kraaien en gieren vliegen krassend over het leger;
verkeerde tijdingen veroorzaken verwarring, de hoofden ijlen
en brouwen kwaden raad; Cassius slecht ingelicht over den
uitslag van 't gevecht, raakt in vertwijfeling, en doorsteekt zichzelven, de wanhoop ook grijpt Brutus aan; hij beseft den nutte,

OVER SHAKESPEARE 'S ((JULIUS CESAR ))

109

bozen strijd tegen het onvermurwbare noodlot, en den geest
van Caesar.

o Julius Caesar! machtig zijt ge nog!
Uw geest waart om, en richt onze eigen zwaarden

op eigen boezem.
Het voorbeeld van Cassius werkt aanstekelijk op hem, de
dood wordt voor hem de verlossing, en hoewel de zelfmoord
lakend. stort hij zich in zijn zwaard dat Strato voor hem houdt,
en sterft beweend door vrienden en knechten, vereerd door
zijne vijanden, meedragend in het graf, ongeschonden, het
verheven ideaal voor hetwelk hij geleden en gestreden had, en
onbezoedeld, de pure schoonheid zijner ziel De geest van
Caesar leefde voort; hij was het die het Romeinsche volk betooverde op het Forum gedurende de redevoering van Antonius en
hij die zegepraalt te Philippi.

Dat is Shakespeare's «Julius Csar »,waarvan ik gepoogd
heb u door deze verhandeling een denkbeeld te geven. Hier
passen Goethe's woorden : Wilh. Meist. Lehrjahre, C. II,
((Man glaubt vor den aufgeschlagenen, ungeheuren Büchern
des Schicksals zu stehen, in denen der Sturmwind des beweg
testen Lebens saust, und sie mit Gewalt rasch hin und wieder
blättert.» Welke sombere geschiedenis der menschen geschre
ven met bloed en tranen! Welk kampen, hijgen, titanenpogen
om te sterven en te vergaan, en boven de wereld de grijns van
het noodlot! Waar gaat de dageraad op, de zonnig«, van vrede
en verzoening? Waar is de God die orde schept en blijheid uit
dit chaos waar menschelijke driften wild dooreenwoelen ? Bange
twijfel is 't antwoord. We voelen een koude siddering ons
bekruipen. En toch, wanneer wij dit blank gelaat aanschouwen
van Brutus met de rust erop des doods en den matten glans van
den vrede, en dit bloedige lijk waarop vriend en vijand de
kransen komen strooien van vereering en verheerlij king, dan
zijgt zacht op ons gemoed een zaligheid neder als een stille
-

avondzegen.

E. D. H.

OVER NATUURWETENSCHAPPEN
BIOLOGISCHE AANPASSINGEN
ALS TOEPASSINGEN EENER ALGEMEENE NATUURWET.

Den 28" December igio hield Professor D. Bancroft der
Cornell University, bij gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter
der American Chemical Society at Minneapolis, eene rede welke
naderhand in haar geheel werd opgenomen in het Amerikaansch
wetenschappelijk tijdschrift Science, onder den titel : Eene Alge
Universal Law). (i) In deze redevoering brengt-ineWt(A
een scheikundige de moeilijkste vragen der biologie te berde,
en, zoo hij ze niet alle oplost, dan toch beweert hij de richting
aan te toonen waarin men zoeken moet om tot eene eenvoudige
oplossing te komen. Ook hadde ik ze zeker, na lezing ervan,
voor goed van kant gelegd, ware het niet dat men er de uiting
in vindt van eene materialistische opvatting, die, onuitgesproken, en dikwijls onbewust, onder verschillende vormen bij vele
hedendaagsche natuurvorschers aanhang vindt.
Veel werd er deze laatste jaren gestudeerd en geschreven
over den invloed van de uitwendige omgeving op de levende
wezens, over ontstaan en al- of niet-veranderlijkheid der soorten,
over erfelijkheid van verworven eigenschappen, enz. Bestaan
er algemeene - wetten die dit alles beheerschen, en, zoo ja,
welke? Het antwoord op die vraag ligt voor de hand, volgens
Prof. Bancroft. Er bestaat, zegt hij, eene algemeene wet, die
niet alleen de dieren- en plantenwereld beheerscht, maar ook
in natuur- en scheikunde een hoofdrol speelt. De wet welke hier
bedoeld wordt, staat in de scheikunde bekend onder de benaming van theorema of regel van Le Chatelier, en in de natuurkunde
als het theorema van De Maujertuis. Prof. Bancroft, die zich,
tusschen haakjes gezegd, als een overtuigd voorstander der
neo- darwinistische leer voordoet, is van meening dat de zoo
genaamde natuurlijke teeltkeus of het overleven van den meest
geschikte, de uitwerking is van hetzelfde beginsel, 'maar overgebracht op het gebied der biologie.
Ziehier hoe Hoogleeraar Holleman van Amsterdam den
regel van Le Chatelier formuleert : Ieder systeem, dat in fthysisch
(i)

Science, XXXIII,

1911,

blz. 159.
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en chemisch évenwicht is, ondergaat door de verandering van een zijner
evenwichtsfactoren eene verandering in zoodanigen zin, dat indien deze
laatste verandering primnair plaats had, zij de wijziging van bedoelden
evenwichtsfactor in tegengestelden zin zou teweeg brengen. (i) Eenvoudiger doch uit streng wetenschappelijk oogpunt minder juist,
zegt Prof. Bancroft : Een systeemra tracht altijd zoo te veranderen, dat
het gevolg eener van buiten komende verstoring op een minimum ge
wordt.
-bracht
Een voorbeeld zal dezen schijnbaar ingewikkelden regel
klaar maken. Onder gewone drukking en op eene temperatuur
van OOC bevindt zich eene zekere hoeveelheid ijs in aanraking
met eene zekere hoeveelheid water. Tracht men de drukking
te verhoogen, dan gebeurt er wat, op zichzelf genomen, de
drukking zou verlagen : namelijk, een deel van het ijs smelt,
vat met verkleining van omvang, en dus met vermindering van
druk gepaard gaat. Het gevolg daarvan is dat zoo lang water
en ijs in aanraking zijn met elkander, onder eene vaste temperatuur van OOC, de drukking door verandering in de hoeveelheidsverhoudingen tusschen ijs en water, constant tracht te blijven.
Hetzelfde geldt voor de temperatuur onder constante drukking :
voegt men aan het systeem water-ijs warmte toe, dan gaat een
deel van het ijs tot den vloeibaren toestand over: die overgang
slorpt warmte op, en houdt alzoo de temperatuur op OOC.
In natuur- en scheikunde vindt men een onuitputbaren voor
toepassingen van dien aard : b.v de inductiestroomen in-rad
de electriciteit, de verschijnselen van oplosbaarheid op de
verschillende temperaturen, de omkeerbare scheikundige processen in hunne verhouding tot druk of warmte, enz. Mag er nu
met Prof. Bancroft aangenomen worden dat diezelfde regel ook
de levende wezens beheerscht, als zij zich schikken naar de
omgeving waarin ze leven ? Met andere woorden, geldt het
theorema van Le Chatelier ook voor biologische aanpassingen,
en is het bijgevolg eene algemeene natuurwet?
Men zou zeggen dat de kwestie niet hoeft gesteld te worden,
vermits het bevestigend antwoord reeds in het woord aanpassing
zelve opgesloten ligt. Immers, als men zegt dat een wezen zich
aanpast op een nieuwe omgeving, dan wil men daardoor beduien dat het wezen, uit zijn natuurlijk midden in een ander midden
overgebracht, zoo verandert in zijn geheel of in eenige zijner
deelen, dat de stoornis welke dit midden in het levende organisme teweegbrengt, tot een minimum gebracht wordt. Het
(i' Dr F. A. Holleman, Leerboek der Anorganische chemie,
blz. i88,
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schijnt dus wel te blijken, uit de bepaling van de biologische
aanpassing zelve, dat deze niets anders is dan de toepassing op
de levende natuur van de hoog er aangehaalde wet, door Hoogleeraar Holleman te recht genoemd : Het beginsel van den weerstand
der tegenwerking aan de werking !
Het spreekt daarom van zelf dat het den Amerikaanschen
leeraar niet moeilijk kan geweest zijn, eene lange reeks voorbeelden aan te halen welke ten voordeele zijner stelling schijnen
te pleiten. De opsomming zijner voorbeelden beslaat 7 para
waarin beurtelings behandeld worden de verschillende-grafen,
factoren: temperatuur, licht, vochtigheid, enz., wier verandering
een nieuwe omgeving voor het levend wezen te voorschijn roept.
Een paar dier voorbeelden zal den aard ervan aantoonen.
Het overbrengen van plant of dier onder een hoogeren of
lageren warmtegraad, zou gewoonlijk schadelijk en dikwijls
noodlottig zijn, hadde niet de natuur aan de levende wezens een
buitengewoon aanpassingsvermogen voor temperatuu'rsveranderingen geschonken. In 't algemeen, als b.v. een dier in eene
koudere streek overgebracht wordt, ondergaat zijn organisme
eene verandering welke de uitstraling der dierlijke warmte ver
omgekeerde gebeurt in het tegenovergestelde-mindert,h
geval. Darwin, in zijn werk Animals and Plants under Domestication,
geeft verscheidene voorbeelden van vee dat naar verschillend
klimaat werd verplaatst. Zoo b.v. schapen, in de warme streken
overgebracht, verliezen, na het derde of vierde geslacht, hunne
vacht over bijna gansch liet lichaam.
Ook uit de plantenwereld wordt door Darwin een merkwaardig geval medegedeeld (ibid.). Planten, overgebracht uit
meer zuidelijke streken in eene koudere luchtstreek, loopen
gevaar te bevriezen vooraleer hunne zaden rijp zijn. Doch hier
ook weet de plant den regel van Le Chatelier toe te passen :
als graan, dat in de heete streken 5 a 6 maannen noodig heeft
om te rijpen, van jaar tot jaar in meer noordelijke streken wordt
gezaaid, kort het zijnen groei- en rijpingstijd in, zoodat het b.v.
in Noord-Europa op 3 of 4 maanden rijp wordt.
Ik zal mij bij die twee voorbeelden, tusschen honderd
uitgekozen, bepalen. Ongelukkig genoeg, naast zulke gevallen
welke met de theorie nog al goed schijnen te strooken, haalt
de schrijver er andere aan waarvoor hij al zijne redeneerkracht
noodig heeft om ze met zijne thesis overeen te brengen; zeker
is het, dat verscheidene zijner feiten, in de veronderstelling dat
ze alle wetenschappelijk juist zijn, veel eenvoudiger, en som
ook wel veel zekerder, op eene andere wijze uitgelegd-mige
worden. Men mag zelfs verder gaan en zeggen, dat geen enkel
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zijner iioorbeelden, zelfs niet de boven aangehaalde, de vooruitgezette thesis steunt, en dat de biologische aanpassingen
met den regel van Le Chatelier, goed begrepen, niets te maken
hebben.
Om dit te staven gaan we kortbondig een der hooger aangehaalde voorbeelden uit de natuurkunde getrokken, en een
ander, aan de biologie ontleend, wat nader beschouwen.
Als ik met het systema water-ijs onder constante drukking,
eene warmtebron in aanraking breng, dan wordt de toegevoegde
energie aangewend om een deel van het ijs in water te doen
overgaan : de energie, die aan die verandering van toestand
besteed wordt, verdwijnt natuurlijk als voelbare warmte; als
gevolg daarvan blijft, niettegenstaande de warmtetoevoer, de
temperatuur constant. Zoo kan men alle toepassingen van den
regel van Le Chatelier in natuur- en scheikunde uitleggen: de
energie, gebruikt door de tegenwerking is altijd slechts eene
omwerking van de energie aangebracht door de werking.
Het zou moeilijk zijn, dunkt me, aan te toonen dat het
beginsel van Le Chatelier, zoo verstaan, op de biologische
aanpassingen toepasselijk is. Als ik per ongeluk met mijne hand
in de nabijheid kom van een gloeiend ijzer, trek ik onwillekeurig
mijne hand ijlings terug. Zal men durven staande houden dat
de energie, noodig tot die beweging, slechts eene omzetting is
der warmte-energie welke het heete ijzer aan mijne hand heeft
medegedeeld? Zoo is het ook met de dieren, welke overgebracht
in warmer landen, zich door het verlies hunner vacht op die
uitwendige temperatuursverhooging aanpassen. De uitwendige
omstandigheden zijn voor het dier zoo veranderd, dat het, bleve
aanpassing uit, weldra aan overmatige toename der inwendige
warmte zou bezwijken. Het organisme, in zijn bestaan en in
zijne werkzaamheid bedreigd door dit nieuwe midden, stelt nu
die middelen in het werk waardoor die schadelijke invloed
zooveel mogelijk opgeheven wordt. Het aangewende middel is,
in het onderhavige geval, het afwerpen van de vacht: daardoor
verdwijnt de onbewegeljke luchtlaag die tusschen de wolvlokken gevangen gehouden werd; dit verdwijnen werkt afkoelend
op het organisme, en dit op tweeërlei wijze : de uitstraling der
dierljke warmte wordt niet meer belemmerd, en een intens
zweeten wordt mogelijk gemaakt, doordien de droge, gedurig
vernieuwde lucht, in rechtstreeksche aanraking met de huid,
eene haastige verdamping van het zweet teweegbrengt.
Mij dunkt dat deze eenvoudige uiteenzetting van het aangehaalde voorbeeld mij ervan ontslaat verder aan te toonen dat
we hier met geene toepassing van Le Chatelier's theorema te
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doen hebben. Wel worden door het organisme eenige natuuren scheikundige verschijnselen in 't leven geroepen, die aan het
theorema beantwoorden : zoo b. v. bij het zweeten gaat door
verdamping een deel der warmte in dampspankracht over;
doch, de werking van het organisme die tot die verschijnselen
aanleiding geeft, het eigenlijke aanpassingsmiddel dus, (in dit
geval het afwerpen der vacht), is niet eene bloote omwerking
van een energievorm in een anderen.
Dit besluit, dat logisch voortvloeit uit de ontleding van dit
eene voorbeeld, geldt voor al de gevallen van biologische aanpassing. En dat kan ook niet anders: de biologische aanpassing
is van eene geheel andere orde dan de natuur- en scheikundige
werkingen, omdat ze, zelfs als ze geene andere krachten in 't
werk stelt dan natuur- en scheikundige, beheerscht wordt door
een geheel ander beginsel : het levensbeginsel. Ik geef gaarne
toe dat er, om deze laatste gevolgtrekking te bewijzen, andere
beschouwingen noodig zijn dan hetgene voorgaat. Voor het
oogenblik zij het genoeg erop te wijzen dat tot hiertoe geen
enkele biologische theorie, welke willens of onwillens het
levensbeginsel buiten cijferde, voor eene onpartijdige ontleding
der feiten heeft steek gehouden. Het is mijn inzicht geweest de
aandacht hierop te trekken : er bestaat tegenwoordig eene
strekking, elk verschijnsel der natuur, ook de hoogste levens
een min of meer ingewikkeld natuur- of scheikundig-uitng,o
proces te herleiden ;_ die strekking vindt uiting in theorieën als
die welke in deze regels ter bespreking kwam. Voor den niet
verwittigde schijnt er geen kwaad onder te schuilen ; voor hem
die scherper wil toezien verbergt zij slechts eene onuitgesproken
materialistische wereldbeschouwing.
A. VAN BEIRENDONCK.

Einde Juni stierf te Antwerpen Frans Gittens, een onzer
beste tooneelschrij vers uit den jongsten tijd.
Gittens werd geboren in 1842 uit een Engelschen vader en
een Fransche moeder. Hij was dus niet van de wieg uit een
Vlaming, maar hij werd het in zijn leven zoowel als in zijn
kunst.
Aanvankelijk wilde hem 't Fransch en vooral het Engelsch
beter uit de pen dan 't Vlaamsch, dat hij eigenlijk nooit zuiver
leerde schrijven of spreken. Nooit heeft hij gemak gevoeld om
zich in onze taal te bewegen. Zijn inspanning was er des te
edeler om. « Ik weet niet waarom ik mij aan 't tooneel heb
gezet, maar ik weet wel waarom ik het in 't Vlaamsch heb
gedaan. » Daarin hebt ge geheel den onbewusten kunstenaar
en den bewusten Vlaming.
In zijn jeugdjaren -- waarin zijn hoofdbezigheid voor den
handel was --- moet Gittens veel tijd aan Engelsche tooneelstudie hebben besteed. Weinig schouwspelen uit het Elizabethan
age bleven hem vreemd. Later vertrouwde hij zich ook met
het Fransch en het Duitsch tooneel.
Vooral de Engelschen hadden hem plankvastheid geleerd;
maar met voorbeeldige techniek was hij niet tevreden; hij wilde
naar zijn beste pogen letterkunde leveren. En daar hij vooral
het historisch drama nastreefde, achtte hij ook geen voorstudie
te zwaar zijn boekerij zat vol werken over geschiedenis. En 't
was ook dank zij Gittens' bemoeiingen dat de Antwerpsche
bibliotheek Klein's kolossale ((Geschichte des Dramas)) heeft
aangekocht.
Gittens was er op uit om met zijn drama's de breede schare
en ook de fijnproevers te voldoen. Altijd slaagde hij voor de
eerste, dikwijls voor de tweede.
Gittens' 7aite Shore, het Antwerpsch-Londensche drama, is
merkwaardiger dan 't zelfde spel van den Engelschen 17e
eeuwer Rowe Met dat tooneelstuk alree toonde Gittens dat hij
sterker dan wie ook te onzent den greep had om te ontroeren.
Pakkende en fijne kunst leverde Gittens vooral in zijn Parisina,
een drama, echt Italiaansch van drift, daarbij een ontleding van
't menschelijk hart, zooals ons tooneel er niet vele op zijn repertorium heeft gekregen. -- Zwakker maar pronkend met een paar
meesterlijke tooneelen is Pallna's Dochter.
Uit onze Nederlandsche en Belgische geschiedenis haalde
Gittens Karel van Gelderland, De Maire van Antwerpen, De Bankier

van Keizer Karel, Van Blek in 't jaar '3o, Genoveva van Brabant. In
vele van deze stukken heeft hij getoond dat zijn komische kracht
op dehoogte was van zijn tragische.
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Ideeëler dichterlijkheid, zooals het sprookje Melusine, was
minder zijn vak.
Jarenlang maakte Gittens deel uit van den Antwerpschen
gemeenteraad; en sedert 1904 was hij bibliothecaris van de
Antwerpsche stadsboekerij .
't Was een man die in de letterkunde zijn plaats blijft
bewaren, maar niet minder in vele vriendenharten. Bescheiden
heeft hij geleefd en in de meeste bescheidenheid werd hij
begraven.
Den in Juli stierf als pastoor van de Panne Serafien Dequidt,
een der edelste figuren van Vlaanderen. Nu en dan gaf hij in
vers of proza iets van zijn heerlijk karakter en zijn rijk gemoed.
Die weinig talrijke bladzijden zullen een schat worden voor
gelijkgeaarde zielen — dus voor de beste. Er bestaat een plan
om niet al te laug met die verzameling te wachten.
De spellingkwestie -- die bij kleine volkeren altijd een groote
kwestie is, maar die veel van haar grootheid verliest als 't volk
zelf meer een groot wordt — is een nieuw stadium ingetreden
sedert Scharten aan de Kollewijnianen zijn zegje heeft gezegd.
Dat stadium is veeleer een terugkeer tot het oudere; en Carel,
Scharten's vlugschrift zal met zooveel te meer genoegen worden
gelezen, daar hij volstrekt niet behoort tot de heeren die 't zij
in 't pro, 't zij in 't contra zich beroemd willen spellen. Wat er
van de spelling gewordt is geen hoofdkwestie, bij Scharten
evenmin als bij om 't even welken mensch met een gezonden
kop — maar ((het schrijf zooals je spreekt ». van Kollewijn
randt de letterkunde aan in haar stijl. En dat is liet erge.
... ((Niet alleen de gesproken taal is de levende ! Laat dan
die andere taal zijn tot ons gekomen « uit de boeken » het is
niet minder waar, dat ook de kunsttaal leeft en bloost van de
schoonheid die zij ons brengt, en dat, noemt al Professor B.
Symons haar « een dood voertuig der menschelijke gedachten »,
zij ondertuschen een taal opkweekt in onze ziel, zoo rijk en fijn
bewerktuigd, dat de taal die wij spreken in het leven daarvan
maar een zeer onvolmaakte reproductie is. »
Ook de dialecten mogen zoomaar niet wegecijferd worden.
((Het is dus boven, naast en beneden het « algemeen beschaafd »
dat men de taal of in haar zuiverheid, of in haar overvloed,
zoeken moet. »
((Want dit is (mannen van Kollewijn) uw grootste fout
geweest, dat gij volstrekt niet hebt willen rekening houden met
wat is .... in de litteratuur; dat gij enkel gekeken hebt naar wat
is, in de taal van het (beschaafde) volk. Doch sinds wanneer
ontkent de grammaticus dat de taal gemaakt wordt door het
volk én door de kunstenaars ? »
Nu op Scharten's artikel heeft Dr Kollewijn geantwoord in
« een Bui », en daaruit blijkt alweer dat Kollewijn niet zoover
van Scharten afstaat. Want hij haalt uit zijn eigen opstellen
(-1894) een paar veelzeggende zinnen aan : «Wij moeten tussen
goed en mooi wel onderscheiden. Er zijn voorbeelden genoeg
dat taalkundigen volkomen korrekt schrijven en toch lelik,
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Omgekeerd wijken alle auteurs die mooi schrijven in meer of
minder opzichten of van de voorschriften der grammatika
(natuurlik !) en ook van het gebruik. De taal wordt niet alleen
gebezigd door praktiese mensen, maar ook door kunstenaars.
Nu ligt het voor de hand dat men aan de taal verschillende
eisen te stellen heeft naar gelang men met een prakties dan
wel met een artistiek doel wil bezigen. »
Maar nu wordt het ook wel klaar dat Kollewijn voor de
kunstenaars den weg open laat naar iets dat bijster veel op
anarchie gaat lijken.
In de eerste helft van Juli wordt Th. Van Ryswyck gevierd
ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest zijner geboorte. Bladen
en tijdschriften brachten artikelen over hem; vooral Karel Van
den Oever's bijdrage in Vlaamnsche Arbeid verdient vermelding.
Het artikel steunt op de beste biographie van den Door, namelijk op die door J. Staes gevoegd bij de uitgave van 's dichters
volledige werken. — Zonderling, tot nog toe schijnt er niemand
aan gedacht te hebben eens op te halen het mooiste wat over
den Door verscheen. 't Zijn de bladzijden van Aug. Snieders in
Karakters en Silhouetten aan zijn oud-makker gewijd :
Hij was lang van gestalte en graatmager, ging in zijnen
bloeitijd kaarsrecht, en droeg het hoofd lustig opgeheven. Het
oog was schelms tintelend en waarde gedurig rond als om
eenen vriend, eenen kameraad te ontmoeten, die met hem, in
vroolijke stemming, het lieve leven wilde genieten. Dit deed aan
het jonge veulen denken dat den kop opgeheven, de frissche
lucht insnuivend, door de groene en met bloemen bestippelde
weide rent.
Geheel zijn tronie, fijn gesneden, had een pittige, vinnige
en aantrekkelijke uitdrukking. Zijn voorhoofd was tamelijk
hoog gewelfd, de neus recht en aan de punt ondeugend opgewipt. De kaken waren glad geschoren, doch kenmerkend de
lichtbruine en vlokkerige sikkebaard, en de lange pruikachtige
haren, die natuurlijk lokkend, op den kraag van zijn kleed vielen.
De hooge hoed -- verwonderlijk, ik kan hem mij niet meer
voorstellen met eenen hoed, die van nieuwheid blonk — hing
schier achter op zijn hoofd zoo achteloos als aan eenen nagel.
De tippen van zijnen halsdas staken rechts en links uit, en
verhoogden het levendige, het pittige van het geheel. Keurig in
kleeding was hij niet. In den winter droeg hij een donkerkleurigen, blauwen mantel, een « almaviva », wiens rechterslip hij
gewoonlijk over den linkerschouder sloeg. Boven die « drapeering» bewoog zich het geestige hoofd recht schilderachtig; maar
beneden liet zij een paar zeer prozaïsche magere beenen zien.
Verswijfelt graveerde een zeer gelijkend portret van den
dichter; Leonard de Cuyper boetseerde hem treffend.
De tongval van den ((Door)) was sterk Antwerpsch; de
spraak niet vlottend, soms zelfs hortend en stootend, zoodat de
toehoorder gedurig in spanning verkeerde, afwachtende wat er
komen zou. Ruw was zijne geestigheid, vormen van fijn opgevoed man waren hem vreemd; een vroolijke maat uit de dagen
van Teniers, Brouwer en Craesbeeck, die in de taveerne thuis
was, en daar, los en zwierig, uit de lange pijp dampend, troonde.
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Waar de dichter binnentrad, sprong ook plotseling de
vroolijkheid binnen. Rondom hem vlogen de kwinkslagen, de
geestige zetten, de rijmen voor de vuist, de aardige vertelsels,
de vroolijke, doch niet kwetsende spotternijen ; zij vlogen zoo
talrijk als een zwerm bieën op een zonnigen zomerdag, als de
gloeiende vonken rond het dreunende aanbeeld ! Lachend roll'
ich durch die Welt, auf der Freude Wagen, had hij Langbein eens
nagezegd; maar met Barbier mocht hij ook zeggen : Mon vers
rude et grossier est honnéte hon nee au fond.
Nijd en afgunst, zoo eigen aan het kuntenaarsgemoed,
nestelden in het zijne niet; hij was een kind, loshoofdig, speelziek, onnadenkend, soms wild uit den band springend, licht
vergetend, hoogst gevoelig aan lof, tijdelijk lastig om alle afkeuring of critiek. Zijn gemoed was zonder gal., en de pijlen, _ die
hij uit kortswijl of tot zelfverdediging afschoot, brachten geene
pijnlijke' wonden voort. Hij had, kortom, een goed hart, was
zwak, zelfs karakterloos, en liet zich lichtvaardig door zwalkende kunstenaars, in wier midden hij gaarne verkeerde, mee
-slepn.
.Pen kind der vrije en open natuur was hij niet; hij was een
jongen van ((Or den keldermond », zooals men in Antwerpen
zegt, en dat bleef hij zijn gansch leven.
Het stoffelijk bestaan van den dichter was, in alle de perioden van zijn leven, bekrompen, en hij zingt dit openlijk in zijn
lied De Liereman; doch het lag niet in zijn lossen en zorgeloozen
bohemergeest, dit karig bestaan door moed en wilskracht te
verbeteren.
Wij denken niet dat hij daaraan ooit ernstig dacht, ofschoon

het hem niet aan beschermers zou ontbroken hebben.
In zijne jeugd was hij werkzaam in een beeldhouwers werkhuis, later zou hij versieringsschilder worden; nog later
werd hij ondermeester, vrijwilliger in 183o, en eindelijk klerk
in den Berg van Barmhartigheid. Dat laatste had hij gemeens
met den ouden Vondel; maar deze werd, door bangen
nood gedwongen, de deur van dat somber gebouw binnen gestooten. Van Rijswijck was jong en werkte nooit ernstig om
er uit te geraken. -Iij bleef geheel zijn leven « in den Berg
staan », zooals het volk zegt.
Tot geene enkele hierboven genoemde loopbaan was hij
in waarheid geschikt en zeker niet tot die van vrijwilliger. Hij
was een jammerlijk soldaat en een zondérlinge held, die vroolijk er op roemde in den slag bij Leuven het hazepad te hebben
gekozen, omdat de Hollanders het spel gemeend opnamen en,
oneerlijk, volgens hem, met wezenlijke kogels schoten! All een
in de dichtkunste gelukte hij ; doch van het lauwerblad droppelen in ons land geene diamanten.
Letterkundige opleiding bezat hij niet, letterkundige kennis
had hij nooit vergaard, critisch oordeel was hem vreemd. Hij
las eenige Hollandsche gedichten, en Helmers joeg hem weleens naar den bombast, omdat hij het opgeschroefde voor het
verhevene nam. Tintelend van vroolijkheid, doch somtijds
triviaal, waren zijne berijmde vertellingen, ho-kelend doch niet
wespachtig-boos, zijne refereinen, en allerliefst zijne liedjes,
waaraan slechts het populaire deuntje ontbrak om recht volksch
te worden.

ALLERLEI

119

Het volk las zijne eenvoudig en vloeiend geschreven
verzen, waarin het zijn eigen ((ik)) terugvond, hoe weinig
doorgrond in onderwerp deze ook waren, hoe gebrekkig in
versbouw, hoe zorgeloos in het rjm. Doch wat al keurig gebloemte tusschen distelen en doornen! Wat al juweelen tus
steenen gesmeten! De mannelijke zet grijpt u soms-schenruw
onverwachts in 't gemoed of gij hoort den schaterlach van het
volk, dat met zijnen dichter meejubelt.
Grondig redetwisten kon Van Rij swijck niet; hij ontvluchtte
dit zelfs, en geestig was de ((charge)), die hij eens maakte op
den ernstigen, diepdenkenden de Laet, die, de eerste van allen,
er zich recht vroolijk om maakte. De publicist had de eigenaar
dige gewoonte, zijne vrienden in de straat te houden staan, om
het nog niet uitgeputte vraagpunt, welk dan ook, vóórhet
afscheidnemen te beslissen: de gordiaansche knoop moest doorgehakt worden.
«Door» stelde de Laet voor, als met vaste overtuiging over
een hoogst ernstig wetenschappelijk punt sprekende - een
punt, waarvan de volksdichter geene iota verstond, dat bekende
hij nederig. De Laet sprak, sprak altijd voort en belette den
poëet te gaan loopen, dewijl hij hem met den knop van zijnen
jas vasthield
De dichter beweerde dat hij stil zijn pennemes, in zijnen
zak zelf, opende, dit verdoken op de hoogte van den knop
bracht, dezen plotseling afsneed en ijlings de vlucht nam,
((en Jan), zegde hij stotterend, ((redeneerde en epilogeerde
immer voort met den knop tusschen de vingeren, denkende dat
er ((den Door)) nog aan vastzat)).
Van Rijswijck stierf in een zinneloozenhuis. Arme Door,
arme dwaalsterre, die niet lang genoeg aan den Vlaamschen
hemel geblonken heeft! »
-

Een merkwaardig boek Engelsche kritiek verscheen te
New York, van de hand van Paul Elmer More. 't Heet « Shel
burne Essays ». Met klaar en scherp oog doorschouwt hij de
scheppingen der moderne Engelsche grooten; hij laat zich door
geen schelle woordschitteringen verbunden. Deze man van
gedegen studie heeft het : over Shelley, dien ook hij geniaal
vindt, maar soms erg verward en een enkelen keer hol; over
Wordsworth, wiens prachtige stemmingen weleens in ijiheid
vervluchtigen; over Tennyson, uit wiens In Memoriam hij de
bewijzen haalt dat de dichter reeds voor Darwin's boek tot
evolutiebegrippen geneigd was, en wiens Graal-gedichten hij
den hoogsten triomf van den meester heet; over William Morris,
dien hij een dichter-improvisator noemt; over Thomas Bailey
Aldrich, wien hij huldigt als den dichter der miniatuurpoëzie
naar fijn-Griekschen trant; over Francis Thomjbson, den onlangs
gestorven katholieken dichter, ook in de bladzij den der Warande
gehuldigd, en wiens taalrariteiten More verklaart als zijnde
ietwat verlamde vleugelslagen.
In 't laatste deel van zijn boek bespreekt P. E. More het
socialisme van G. Lowes Dickinson en het pragmatisme van
William James.
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Die deutsche Dichtung der Gegenwart, van den bekenden Adolf
Bartels, is nu in 8e uitgave bij Eduard Avenarius verschenen.
Een bewijs dat de geleerde en gezond-verstandige kunstkenner
hoe langer zoo meer in den smaak valt.
Ook een nieuwe Deutsche Literaturgeschichte, de heele
Duitsche letterkunde in drie deelen behandelend, ligt thans
voor. Men zegt er veel goeds van. De schrijver heet Alfred
Biese, en de uitgever C. H. Beck, te München.
In Ierland is een « Irish Review » gesticht, waarvan het ie
nummer in Maart 1.1. is verschenen. Daarin komt o, a. voor
een artikel van P. H. Pearse over de Iersche letterkunde van
heden.

IMUVJXSIiSStI
Iedereen erkent de ontzaggelijke scheppingskracht van
Engelands meest populairen schrijver. Met ontelbare typen
heeft hij zijn vaderland, ja het menschdom, verrijkt - wel
eens vervallend in caricatuur, wordt hem soms verweten;
maar dan leven toch die caricaturen voor alle komende
tijden. Een kort oogenblik scheen de glans van Dickens'
roem te willen tanen. - 't Was de droevige periode der
« modernen , der « decadenten», van de kunstmatige letterkunde om de letterkunde, van het koesteren van den enkelen
vorm en het totale veronachtzamen van inhoud: gevoel of
gedachte. De letterkunde hield zich afgezonderd van het
leven, en Dickens is een levenschepper bij uitnemendheid.
Maar thans is zijn populariteit voor goed gevestigd. Uitgaaf
op uitgaaf van Zijne werken verschijnt. Gretig wordt hij
gelezen, niet meer door de tijdgenooten, die Zijne voortbrengsels versionden naarmate zij in 't licht kwamen, die
met hem naar willekeur schaterden en weenden, maar door
een ander geslacht, kouder, onverschilliger, meer bezadigd
redeneerend. Voor goed is Dickens in bezit van zijn roem,
en niet Engeland alleen viert de grootheid van den schrijver
die den 7n Februari 1812 het eerste levenslicht zag.
Met recht. Alle litteraturen zijn hem onzeglijk veel
verschuldigd. Niet alleen de Russische, die van hem de
« religion de la souffrance» leerde, die met hem in de
geringste details daalde en een gezond realism wist te
huwen aan het hoogste idealism, maar zelfs de Italianen het werd hier nog onlangs aangetoond - de groote Fogazzaro, de dichter van 't blauwe Lugano-meer, van 't in goud
badend Zuider-landschap.
Geen zuiderlicht nochtans over Dickens' verhalen,
geen lachen van blauwe luchten, geen sprankelen van
gulden zonneschijn; maar 't barre, bloote der dorste en
droefste realiteit. Doch verhelderd door een straal : de
straal der poëzie, de poëzie in het leven.
Niet de letterkunde alleen heeft aan dezen schrijver ver-
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plichtingen, maar de algeheele menschheid, want hij heeft
een school gesticht, en wel de diepst-wijsgeerige, de hoogstpoëtische; hij heeft in onsterfelijke werken het verband
getoond van kunst en leven; rond de soms akeligste wezen
heeft hij den glans der schoonheid laten glimmen;-lijkhed
immer boven wanorde, zonde, ramp, rijst het onverwinlijke
heiligste ideaal. Geloof bezielt al Dickens' werken, -- niet
alleen het diepst-christelijke christen geloof; want hij wijst
altijd naar de macht van zelfverloochening, toewijding en
nederigheid maar ook geloof in de goedheid der menschen, in hun bekwaamheid tot verheffing en veredeling.
In een woord, zijn kunst is echt menschelijk, en bij gevolg
voerend naar God; echt doordrongen met poëzie, en bij
gevolg berustend op de veiligste philosophie. Immers de
poëzie, gelijk de philosophie, moet ontdekken den diep verborgen zin der zaken, de hooge beteekenis der beelden,
waarmede deze wereld ons omringt.
Den dichter zou ik bij Dickens willen doen uitschijnen.
Nergens schittert hij heerlijker dan in de Kerstverha
len. Zijn al zijne romans eene prediking om den adel des
levens, de verhevenheid der moraal, een opzetten van de
macht des geestes tegenover de brutale kracht, het verwerpelijk geweld, het verlagende goud, in de Kerstverhalen kleedt hij die leidende gedachten in al den glans eener
verleidelijke poëzie. Dichter bij uitnemendheid is daar de
schrijver die wel nooit een vers pende, want hij verschuilt
zijne ingeving in 't bekoorlijkste zinnebeeld.
A Christmas Carol in prose -- een Kerstliedje in proza
is wezenlijk een kleinood dat, onder tintelenden schijn,
eene diep-wijsgeerige waarheid behelst. De geest van Kerstmis is een geest van poëzie : de geest van 't gewijde, ideale,
zelfverloochenende, zegevierend over alledaagschheid,
baatzucht, zoeken naar 't eigen ik, verpersoonlijkt in
Scrooge. Scrooge is een oude vrek, een business man, levend
enkel om geld te vergaren, om zaken te drijven. Deze
oude, drooghartige egoïst moet bekeerd worden — want
Dickens wanhoopt nooit, zelfs over de meest versteende
zondaars : Mr Domtey zal een ander van die vermurwde
goudmannen zijn. Daartoe laat Dickens drie spoken,
drie Kerstgeesten oprijzen ; niet uit zijn eigen fantazie ;
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veel wijsgeeriger uit het leven zelf van zijnen held. De
Geesten van Kerstmis, in 't verleden, in 't heden, in de
toekomst, rijzen beurtelings voor Scrooge's blik.
Eerst het Spook van Kerstmis in 't verleden. Een
kind is het, maar van ongemeene sterkte. Als een pluimken
neemt het Scrooge op, en voert hem door de lucht naar
al de tooneelen van zijn vroegere kindsheid en jeugd.
Hoe werken die verzachtend op den uitgedorden man!
't Is de adem der poëzie, de stem des harten die zijn
gemoed omwaait en omsuist. Dickens kent geen ander
ingeving dan de ingeving van 't gevoel, maar is er een
hoogere?
«Laat Inijne hand maar daar op rusten, en gij zult
hooggehouden worden in meer dan dit », zegt de Geest,
zijne hand leggend op Scrooge's hart, vooraleer hem door
de lucht te voeren, en door die woorden aanduidend waar
de oorsprong is van Dickens' gedachtenvlucht, de bron
zijner bezieling.
Scrooge ziet beurtelings zich zelf: eenzaam kind, in
kostschool verlaten, zich vertroostend door de lezing van
Ali-Baba en Robinson Crusoe; dan later bezocht en naar
huis gebracht door zijne zuster little Fan, een tenger bloemken. ((Maar zij had een groot hart! » zegt de Geest.
« Dat had ze », beaamt de vrek die zijn eigen hart
heeft laten verdorren, die gevangen zit in zijn goud.
Stilaan voelt hij zijne kille hardvochtigheid, zijn egoism
smelten, onder den invloed van 't herdenken aan 't verleden.
- Een geliefde gedachte bij Dickens, die we later nog
prachtiger ontwikkeld zullen terugvinden.
« Wat is er gaande? » vroeg de Geest.
« Niets... Niets. Er was een knaap een kerstlied aan 't
zingen voor mijne deur gisteren avond. ik wou dat ik
hem iets gegeven had : dat is alles », zegt Scrooge, die
geweigerd heeft zijn naam te zetten op een inteekeningslijst ten voordeele der armen, die zijn klerk onwillig oorlof
met Kerstdag vergunt, en zijn neef barsch afstoot, wanneer
deze hem verzoeken komt deel te nemen in hun Kerstvieren.
Nu werken andere invloeden op hem, door de beelden
van 't verleden. Het Spook toont hem zijn eigen joelen en
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jubelen, bij de Kerstfeesten, in zijne jeugd. Hoe zij dansten
en pret hadden ! Voor een laatste tafereel blijft het stil,
want zijn tijd is kort : Scrooge staat voor zijne vroegere
bruid, die hij eens dwepend liefde en die hem nu vaarwel
zegt, want zij is in armoede gevallen.
« ... Een ander afgod is in mijne plaats getreden... n
((Welk afgod is in uwe plaats getreden ? » vroeg hij.
« Het goud » .
--- De Geest van 't verleden was een machtig kind, het
Spook van 't heden is een jolige reus, die ook Scrooge
heenvoert boven_ straten en daken. Hij houdt eene brandende toorts, die hij onderwege laat neerdruppelen over de
Kerstmiseetmalen.
« Is er een bijzondere geur in 't sprinkelen van uwe
toorts », vroeg Scrooge.
« Ja, de mijne ».
« Is hij toepasselijk op alle middagmalen vandaag ? »
vroeg Scrooge.
« Op alle met een goed hart gegeven. Op de armste
vooral ».
« waarom vooral op de armste ? )) vroeg Scrooge.
« Omdat zij het 't meeste noodig hebben ».
Dat is echte Dickens -levensopvatting; maar ook de
innigst-christelijke, dat wil zeggen katholieke.
In het protestantsche Engeland, onmeedoogend en
koud, waar de wetten van den harteloozen Henry VIII de
armoede stelden op den zelfden voet als de misdaad, waar de
geest van de hervormers geene plaats liet voor berouw en
vergeving, en ongenadig stelen zoo goed als moorden met
de dood strafte, is deze schrijver als een apostel opgetreden,
predikend het evangelie van liefde en genade, van berm-}
hertigheid en ootmoed. Wat al ingekankerde misbruiken
heeft hij uitgeroeid, met ze aan de schandpaal te klinken!
Wat al scholen van gemartelde kinderen deed hij sluiten!
Maar vooral het pharisaïsm van het trotsche en ijskoude
protestantism bracht hij aan het licht, en liet over het
gansche golven -ingesloten eiland een nieuwen wind waaien,
den warmen wind die de ijsschotsen doet dooien, de lente
verkondt, de bloemen laat breken door de winter-verharde
aardkorst : de adem der poëzie.
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Hier verpersoonlijkt in de Spoken van Kerstmis, het
zoete feest dat inderdaad den nieuwen geest aan de wereld
bracht.
De jolige reus voert Scrooge naar de woning van zijn
klerk, Bob Cratchit. Daar kan de vrek aanschouwen een huishouden, levend in de karigste omstandigheden, maar vereenigd in de aandoenlijkste wederzijdsche liefde, ondersteund
door hun onderling toegeven, en allen scharend rond het
gebrekkelijk kindje, Tiny Tim. Indien ooit een tafereel van
innig familieleven, in verheven poëzie badend, bestond,
dan dit tooneel van huiselijk geluk. - De beschrijving van
het eetmaal, van de gans - niet al te groot, och arme! van heel de lekkernij die ze niet ganseli opkregen, van Peter
in zijn hoogen tipkraag, van afgesloofde Martha, thuiskomend na de vermoeiende week, van papa Bob, binnenbonzend met Tiny Tim op de schouders, wie kent dat niet? In Engeland ten minste zal niemand gelooven dat Tiny
Tim nooit in levenden lijve bestond.
Na het eten schaart het gansche gezin Cratchit rond
den haard, en Bob stelt voor
« Een vrooljk Kerstfeest aan ons allen, geliefden. God
zegene ons! ))
De heele familie gaf den toost weer.
« God zegene ons ieder en allen ! » sprak Tiny Tim,
de laatste van allemaal.
Hij zat heel dicht bij zijnen vader, in zijn stoeltje.
Bob hield het uitgedroogde handje in de Zijne, alsof
hij het kind beminde, en wenschte bij zich te houden, en
bevreesd was dat het zou kunnen ontnomen worden.
«Spook, » sprak Scrooge, met eene deelneming die hij
vroeger nooit gevoeld had, ((zeg mij of Tiny Tim zal
leven.
« ik zie een ledigen zetel, » antwoordde de Geest, « in
den hoek van de arme haardstee, en een kruk zonder
eigenaar, met zorg bewaard. Indien deze schimmen door
de Toekomst onveranderd blijven, zal het kind sterven. »
« Neen, neen,)) riep Scrooge. « 0 neen, goede Geest!
Zeg dat hij zal behouden blijven. »
En dan geeft de Geest hem zijn eigen vroegere woorden
terug: dat het beter is dat de bevolking met zelfs één
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ellendèling afneme, en houdt hem streng voor: - « Het
kan zijn dat, in 's Hemels oogen, gij meer waardeloos zijt
en minder geschikt voor 't leven dan millioenen zulker
arme menschenkinderen. 0 God! een blad-insekt te hooren
uitspreken over het te veel leven onder zijne hongerige
broeders in het stof ! »
Wie denkt niet onwillekeurig bij Zulke woorden aan
't evangelisch verhaal, toen Christus een kind riep en het
in 't midden zijner apostelen stelde, als zinnebeeld van
't hoogste hoog?
Wat ook bij Dickens treft, is de volkomen eenvoudigheid zijner taal. Geen gezochtheid bij hem, geen litterarische
bezorgdheid, geen praal van stijl. Gelijk de allergrootsten
heeft hij genoeg aan zijn geniale kracht, aan zijn diepte
van gedacht en gevoel.
Doch in eens, terwijl Scrooge, na het Cratchit-tafereel,
door den Geest is gevoerd geweest naar allerlei plaatsen,
waar het denken op Kerstmis alleen, de menschen verzacht,
ze dichter bij elkander brengt, tot zelfs op de woeste zee,
op een schip door de baren heen en weer geslingerd, wordt
hij niet weinig verrast een hartelijk geschater te hooren:
((Ha ha! » lachte Scrooge's neef. ((Ha, ha, ha!))
Indien gij, bij eenige onwaarschijnlijke kans, iemand
kennen mocht meer gezegend in 't lachen dan Scrooge's
neef, dan wil ik er anders niet van zeggen dan dat ik hem
ook zou willen kennen. Stel mij voor, en ik zal den omgang
waardeeren.
((Hij zegde dat Kerstmis onzin was, zoo waar als ik
leef! » riep Scrooge's neef. « Hij geloofde het waarlijk! »
((Des te meer schande voor hem, Fred! » zei Scrooge's
nicht, verontweerdigd. Spreek me van vrouwen! zij doen
nooit iets halfjes. Zij zijn altijd overtuigd. »
Dickens' lach is even gezond, even uit het hart, als
zijn geween. Na de meest pathetische scenes, weet hij u te
doen schateren gelijk Scrooge's neef, want vroolijkheid is
aanstekelijk, zoo goed als kwaad. Fred en zijne vrouw zijn
een j ong-gehuwd paar, die met hoop in de toekomst blikken,
want Mrs Fred zit warmpjes in een leunstoel, met een
bankske onder hare voeten, en zij neemt geen deel in de
luidruchtige spelen van hare gasten : twee harer zusters,
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waarvan eene mollig-rond, en een twintigtal vrienden,
waaronder zekere Topper het mollig-rond zusterken niet
met vrede laat. Zij spelen blindeman - ((want het is goed
somtijds kind te worden, en nooit beter dan met Kersttijd,
wanneer zijn machtige Stichter zelf een kind was - en
Topper is altijd achter de poezele zuster. ((De wijze
raarop hij het deed, was een hoon tegen de lichtgeloovigheid van de menschelijke natuur. ... Hij wist altijd waar de
poezele zuster was. Hij wilde niemand anders vangen.., zij
riep dikwijls dat het niet pluis was; en dat was het wezenlijk
niet. Maar wanneer hij ze eindelijk vast had; wanneer, spijts
al haar voorbijruischen met haar zijden rokken en haar
vluchtig wegglijden, hij haar gevangen hield in eenen hoek
waar geen ontsnappen meer mogelijk was; dan was zijn
gedrag geheel en al schandalig. Want hij deed of hij ze niet
herkende; hij vond noodig haar kapsel aan te roeren, zekeren
ring op haren vinger te drukken, zeker kettingske aan haren
hals te raken. 't Was gemeen, afschuwelijk! Hij kreeg voorzeker hare meening te hooren, wanneer, een andere blindeman in ambt zijnde, zij zoo vertrouwelijk samenspraken,
achter de gordijn. »
Zij spelen ook raadsels. Enkel ja of neen mag de neef
van Scrooge antwoorden, en 't gezelschap moet ontdekken
waarop hij denkt. Zoo wordt het stilaan klaar dat hij op
een dier denkt, een levend dier, eerder een onaangenaam
dier, een wild dier, een dier dat grolde en gromde soms,
en soms sprak, en in Londen leefde, en door de straten
ging, en niet werd ten toon gesteld, en niet aan een lijntje
geleid werd, en niet in een menagerie leefde, en nooit
geslacht werd op de markt, en geen paard was, noch een
ezel, noch een koe, noch een stier, noch een tijger, noch
een verken, noch een kat, noch een beer. Bij iedere
versche vraag die hem gesteld werd, schoot de neef in een
nieuwe lachbui; en werd zoo onuitdrukkeljk gekitteld,
dat hij verplicht was van de sofa op te staan en te
stampen. »
Natuurlijk dat hij op Oom Scrooge denkt, die hem
zoo droogjes afwees, toen hij hem gul kwam uitnoodigen;
Oom Scrooge, dien hij geen kwaad hart toedraagt, want hij
straft enkel zich zelven en, met al zijn geld, is hij een
.
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ellendeling. «Wat baat hem zijn rijkdom? Hij doet er
geen goed mee ». -- Dat is echte Dickens-philosophie.
Bij dit alles is Scrooge, onzichtbaar, aanwezig, speelt
mee, lacht mee zelfs over zijn eigen persoon, en zou langer
willen blijven, maar het Spook moet hem nog verre brengen.
«Veel zagen ze ... en altijd tot een gelukkig einde.
De Geest stond nevens ziekbedden, en zij werden ver
vreemde landen, en zij stonden dicht bij huis;-vrolijkt;n
bij stervende menschen, en zij werden geduldig in grootere hoop; nevens armoede, en zij was rijk. In armgestichten,
gasthuizen, gevangenissen, in alle schuilplaatsen der
ellende, waar de ijdele mensch in zijn kortstondig gezag
de deur niet in slot had gedraaid en den Geest buiten
gebannen, liet hij zijnen zegen ».
Voor 't laatste toont het Spook aan Scrooge twee
wangedrochten, een knaap en een meisje, het voortbrengsel
van de Londensche straten, « geel, mager, gehavend, zuur
wolfachtig... Waar de gracielijke jeugd hunne trek--ziend,
en had moeten ronden ... had eene oude hand ... ze
ineengenepen... Waar engelen hadden moeten tronen,
blikten duivels uit...
((Geest! zijn die van u ? » Scrooge kon niet verder
gaan.
Mensch», zei de Geest. »
«Zij zijn van den Mensch
Niet de armoede van God gewild, gekleed in eerbaar
deugd, sacrament van Gods aanwezigheid, maar-heidn
het pauperism, gelijk heidensche of protestantsche landen
alleen dat kennen, smijt Dickens zijn landgenooten toe.
In den tegenhanger van 't Christmas Carol, The haunted
Man, zal 't zelfde gedacht onder 't eigenste beeld weer te
voorschijn komen.
De laatste Geest van de drie is een echt Spook, geruchtloos glijdend, in zwart hulsel, altijd vooruitwijzend,
zonder te spreken. Scrooge is er onzeggelijk bang van,
en wel mag hij, want het Spook toont hem zijn eigen
doodsbed, de onverschilligheid van allen en hij, daar lig
roerloos, verlaten door iedereen, zelfs van zijne-gend,

lakens beroofd.
Scrooge, die nog niet weet dat hij dat lijk is, smeekt
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zijn geleider hem een sterven te laten aanschouwen in
verband met een zachter gevoel. Dan brengt de Geest
hem bij de familie Cratchit
((De moeder en de dochters waren aan 't naaien. Maar
wat zaten ze toch stil!
((En hij nam een kind, en stelde het in hun midden. »
Waar had Scrooge deze woorden gehoord? Hij had ze
niet gedroomd. De knaap moest ze gelezen hebben, terwijl
hij met den Geest binnentrad. Waarom ging hij niet
voort?
De moeder legde haar werk op tafel neer, en hief hare
hand tot haar gelaat op.
« De kleur doet mijne oogen zeer », zei ze.
« De kleur? Ach! arm Tiny Tim! »
Verrukkelijk is het tooneel wanneer Bob Cratchit bin
nenkomt, trager en zwaarder dan als hij Tiny Tim op zijn
schouder droeg, zijn best doet om vroolijk en opgeknapt te
schijnen, omringd wordt door de zorg en de teederheid van
moeder en kinderen. Bij Dickens is de smart altijd het
christelijke kruis dat de harten dichter bij elkander brengt.
Hij kent geen trots of opstand.
Hoe verschillend is dit treuren om een geliefd wezen
van de verlatenheid van Scrooge's doodsbed. In zijn ver
twijfeling, zijn worstelen om een minder onverbiddelijk lot
van het Spook te bekomen, wordt Scrooge wakker, den stijl
van zijn bed in de armen ! Wakker op Kerstmorgen, nog in
tijd om een reusachtige gans te sturen naar 't huishouden
Cratchit - want Tiny Tim zou niet sterven; om zijn neef
en nicht in de voorbereidsels van hun feest te verrassen wat onvoorzichtig zelfs! Hij dacht niet genoeg aan 't
bankske onder de voeten van Mrs Fred... 's Anderendaags
slaat hij zijn klerk op, en wordt voortaan even mild en vrijgevig als hij een vrek en egoIst was geweest.
« Hij had verder geen omgang met Geesten, maar...
dit werd van hem altijd gezegd: dat hij wist hoe Kerstmis
te vieren, indien een mensch in levenden lijve dat kon.
Moge dat met waarheid van ons allen en van ieder van ons
gezegd worden! En zoo, gelijk Tiny Tim opperde, God
zegene Ons, Ieder van Ons! »
Dat zijn de laatste woorden van dit gedicht in proza,
-
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dat zoo aandoenlijk de gewijde poëzie van Kerstmis bezingt.
Geen anderen geest dan de geest dien de Heiland op aarde
bracht, verbeelden de drie spoken : den geest van bermhertigheid en liefde. Niet in de drie bovennatuu.slijke rijken
van Hel, Vagevuur en Paradijs wordt de lezer gevoerd,
en ook niet onder de leiding der diepst menschelijke philo•ophie (Virgilius) of der hoogst-bezielde theologie (Beatrice). De leider is hier het eenvoudig menschelijk gevoel,
gedoopt in het bovennatuurlijke licht van 't christendom,
maar hoe innig worden de heiligste snaren van onze
menschelijke natuur aangeroerd !
Een perel van 't zuiverste water is het Christmas Carol
in prose. Nog dieper wijsgeerig is de bezieling van zijn
waardigen tegenhanger The Haunted Man : dat het verlies
van 't geheugen, van 't herdenken aan verleden goed of
kwaad bij den mensch, alle wortels afsnijdt van berouw en
inkeer; hem den draad doet verliezen die zijn eigen zelf
aaneen houdt, de verantwoordelijkheid afneemt-standighe
en de waarde zijner persoonlijkheid.
« Lord, keep my memory green! » -- « Heer, bewaar
mijn geheugen groen! » dat wil zeggen versch, ongerept
-- staat in eene krul geschreven onder 't portret van een
der stichters van 't oud gebouw, waarin de .Haunted Man,
Mr Redlaw, woont.
Hij is een Scheikundige, die, gelijk Scrooge in zijn
geld, afgezonderd leeft in zijne wetenschap. Zijn verstand
heeft hij op alle wijzen ontwikkeld, maar de liefdebaren
klotsen vruchteloos voor den dam zijns harten. Ook hij,
gelijk Scrooge, heeft in zijne jeugd bemind, maar het voorwerp dier liefde werd hem ontrouw en huwde een anderen,
,en wel zijn besten vriend. Dubbele ontgoocheling, die hij
zou willen vergeten, omdat zij hem smart.
Van ongemeen diepte is dus hier de stof, maar niet
minder dichterlijk in de behandeling. Bij voorbeeld die
inzet, de beschrijving van 't schemerlicht rond den grijzenden man : -- « Gij hadt hem moeten zien in zijne
woning met valavond, in den doodschen wintertijd ».
Wanneer de wind schril en snerpend blies bij 't neder
troebele zon. Wanneer het juist zoo donker-dalenv
was, dat de omlijningen der dingen onduidelijk en zwaar
-
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toonden, maar niet geheel ri, tgewischt waren. Wanneer bij
't vuur gezetenen in de kolen begonnen te ontwaren wilde
gelaten en gezichten, bergen en afgronden, lagen en legers.
Wanneer menschen op straat het hoofd neerbogen, en
't gure weer ontliepen. Wanneer zij, die verplicht waren
er tegen in te gaan, werden opgehouden op gramme
hoeken, gesteken door dwalende sneeuwvlokken vallend op
hunne wimpers, vlokken die te schaars vielen en te sne
weggewaaid werden, om een spoor te laten op den bevrozen
grond. Wanneer de vensters van bijzondere huizen toegingen dicht en warm. Wanneer het aangestoken gas wakker
schoot in de woelige en rustige straten, anders snel verduisterend. Wanneer dolende voetgangers, rillend in deze
laatste, neerblikten in 't gloeiend vuur der keukens, en hun
scherpen eetlust nog verscherpten, door den geur op te
snuiven van urenlange middagmalen.
Wanneer reizigers te land bitter koud waren en mat
neerblikten op sombere landschappen, ruischend en ritselend in den rukwind. Wanneer matrozen op zee, blootgesteld op de ijzige erven, op en neer geslingerd werden door
den huilenden oceaan, verschrikkelijk. Wann eer vuurtorens,
op rotsen en landtongen, eenzaam en waakzaam schitter
den; en door den nacht overvallen vogelen tegen de
zware lantarens met de borst aanstieten, en dood vielen.
Wanneer kleine lezers van sprookjesboeken, bij 't licht van
den haard, aan 't beven vielen bij 't denken aan Cassim
Baba in vier stukken gesneden en opgehangen in het
Roovershol, of zoo wat angstig werden dat het wreede oud
wijf ken met de kruk, die gewoon was uit de kist te springen
in de slaapkamer van koopman Abudah, ook op den eenen
of anderen avond op de trappen zou komen te staan, onder
de lange, koude, schimmenrijke reis naar bed.
Wanneer, in landelijke oorden, de laatste schemering
van het daglicht wegstierf uit het einde der dreven ; en de
boomen, omhoog in elkander welvend, norsch en zwart
stonden. Wanneer, in parken en wonden, de hooge natte
varens en het doorweekte mos, en de beddingen van afgevallen bladeren, en de tronken der boomen, wegdoezelden
in massa's van ondoordringbare schaduw. Wanneer misten
oprezen uit sloten, veenen en rivieren. Wanneer lichtjes uit
-
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oude burchten of door de vensters der hutten, een welkom
gezicht waren. Wanneer de molen stilstond, de wagenmaker
en grofsmid hun werkplaats sloten, de slagboom werd
vastgemaakt, ploeg en egge eenzaam in de velden werden
achtergelaten, de landman met zijn gespan naar huis
keerde, de slag van de kerkklok een dieperen klank had
dan te noen, en 't kerkhof hekske dien avond niet meer zou
toevallen.
Wanneer deze schaduwen voor den geest van oudere
menschen andere gedachten riepen, en hun verschillende
beelden toonden. Wanneer zij uit hunne schuilhoeken
gleden, onder vormen en gedaanten aan het verleden ontleend, opgerezen uit het graf, uit. den diepen, diepen kuil,
waar de dingen die hadden kunnen bestaan en nimmer
bestonden, altijd ronddolen. »
Is het mogelijk op doordringender wijze de poëzie des
avonds te laten gevoelen, de poëzie des avonds die is de
poëzie van 't verleden ? En aan de macht van 't verledcn is
gansch dit gedicht in proza gewijd. Dickens heeft de echte
dichtersgave om het onbezielde en levenlooze te verleven

digen en te bedeelen met den adem der poëzie, om het
stoffelijke om te scheppen in luistervolle schoonheid.
De betooverde man, Mr Redlaw, wordt in zijne mijmering verrast door een kloppen aan de deur. 't Is zijn
souper dat binnen gebracht wordt door William Swidger,
den zoon van den ouden Philip, een ouden bewaker van
't bouwvallig gesticht. Oude Philip zal kort daarna ook
binnentreden met William's vrouw, de stille, stemmige,
zacht en zedige Milly. Milly is een dier bekoorlijke vrouwenbeelden, - gelijk Dickens' werk er zoovele telt, - die door
iedereen bemind worden. Alle studenten komen tot haar in
al hunne bekommernissen of verdrieten. Alle ellende en
smart lokt zij aan. Op iedereen oefent zij haren invloed uit
van lenigend medelijden en zachte bermhertigheid. Zij
vertegenwoordigt de macht des harten tegenover de barheid
van louter intellectueele ontwikkeling, die Mr Redlaw
haast zal brengen tot afstaan van zijn geheugen.
Philip en Milly dragen de glinsterende hulsttakken
waarmede zij de gansche stichting met Kerstmis moeten
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versieren, zooals de man van 't portret, die met ((Heer!
bewaar mijn geheugen groen!)) het in zijn testament verlangde.
((Alweer een Kerstmis daar, alweer een jaar voorbij !»
murmelde de Chemist, met een somberen zucht. «Meer
beelden in de aanlengende som van herinneringen welke
wij tot onze kwelling optellen en optellen, totdat de dood
ze achteloos door elkander werpt en uitwischt. Zoo,
Philip! » zich-zelven onderbrekend, verhief hij zijne stem
om den ouden man aan te spreken, die op een afstand
stond, met zijn glinsterenden last op de armen, waarvan
de stille Mrs William takskes afnam, die zij geruchtloos
snoeide met haar schaar, om 't vertrek er mee te versieren...
((Het brengt u den tijd nabij wanneer een aantal dezer
jaren oud en nieuw waren, eh?)) zegde hij, hem aandachtig
gadeslaande en op den schouder tikkend.
«0 ja, vele, vele! » zegde Philip, half-ontwakend uit

zijne droomerij. ((ik ben zeven -en-tachtig! S
((Blij en gelukkig, niet waar?)) vroeg de Chemist op
gedempten toon. ((Blij en gelukkig, oude man?))
«'t Kan zijn dat ik zoo groot was als dat, niet grooter »,

zei de oude man, zijne hand uitstrekkend een weinig boven
de buiging van zijn knie, en de vraag als terug beschouwend, ((als ik ze mij voor 't eerst herinner. 't Was een
koude dag met zonrieschijn, ik wandelde met iemand mijne moeder zoo zeker als u daar staat, alhoewel ik
niet meer weet hoe hare gezegende trekken waren, want
zij viel ziek en stierf dien Kersttijd - die miS zegde dat
het voedsel was voor de vogeltjes. Het lief manneken
dat was ik, begrijpt ge - dacht dat de oogen der vogelen
misschien daarom zoo schitterend waren, omdat de beziën
waarvan zij in den winter leefden zoo glinsterden. ik weet
dat nog. En ik ben zeven en tachtig!))
((Blij en gelukkig! » mijmerde de andere, zijne donkere
oogen vestigend, met een glimlach van medelijden, op de
gebukte gestalte. ((Blij en gelukkig - en goed onthouden?))
«Ja, ja, ja!)) hervatte de oude man, de laatste woorden
opvangende. «ik herinner ze mij wel in mijn schooltijd,
jaar voor jaar, en al het vreugde-maken dat er mee gepaard
ging... Lieven tijd! » sprak de oude, het hoofd schuddend
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en opnieuw het hulstgroen aanschouwend. ((Zijne moeder
- mijn zoon William is mijn jongste zoon - en ik, wij
zaten onder hen allen, jongens en meisjes, klein kinderen
en kerstekinderen, zoo menig jaar, wanneer de bezien
gelijk deze niet half zoo rood schitterden om ons heen als
hunne blozende gezichtjes. Menigeen van hen is verdwenen; zij is verdwenen; en mijn zoon George (onze oudste,
die haar trots boven al de anderen uitmaakte!) is heel laag
gevallen; maar ik kan ze zien, wanneer ik hier blik, levend
en gezond, zoo als zij in die dagen plachten te zijn; en ik
kan hem zien, Goddank, in zijne onschuld. 't Is een zegen
des hemels voor mij, een zeven-en-tachtiger ».
Zoo redeneert de vrome ouderling in zijn onvervalscht
verstand, voor dengene, die met al zijn wetenschap de
noodlottige overeenkomst gaat sluiten van 't herdenken te
verliezen. Telkens hij een stap verder in 't vergeten doet,
verduistert de zaal nog meer. Doch zoolang Milly daar is,
schijnend met den zoeten glans des harten, is het kwaad
machteloos en worden spook en schim op afstand gehouden.
Onder de studenten die de lessen van den, beroemden
Scheikundige volgen, in de oude pledagogie, is er een ziek
gevallen, en Milly gaat hem bezoeken en verzorgen op
zijne arme kamers, in Jerusalem's Buildings. Mr Redlaw
verneemt er naar en wil hem door hare hand bijstaan, maar
zij weigert beslist. Het zal later blijken dat hij de zoon is van
haar die de liefde van den Scheikundige verwierp.
Ook heeft Milly uit de Londensche straten een halfverwilderden knaap opgeraapt, frank, walgelijk, ontembaar.
Deze zal in het vertrek binnenbreken, nadat Mr Redlaw
toegegeven heeft aan de bekoring, het verdrag heeft gesloten
met het Spook, dat niets anders is dan zijn eigen verleden.
Het verleden ((met zijn onrecht en smarten... een weefsel
van verdiet en lijden, » vol van al de beelden die hij ziet
((in de muziek, in den wind, in de doodsche stilte van den
nacht, in de wentelende jaren...))
Dit alles verzaakt hij en tegelijk den verzachtenden
invloed van liefde en toewijding; enkel zijne verstandelijke
aanwinsten blijven behouden, maar niets wat het leven
maakt tot één aaneenschakeling van daden van één zedelijk
wezen. En niet alleen voor zichzelven geniet hij de gaaf van
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vergeten, ook aan anderen die met hem in aanraking komen
deelt hij ze mee. « Uw wijsheid heeft ontdekt dat het
geheugen van verdriet, onrecht en smart het lot is van
geheel het menschdom, » zegt hem het Spook, ((en dat het
menschdom gelukkiger zou zijn, in zijn ander geheugens,
zonder dat. Ga! wees zijn weldoener !... » Onmogelijk met
meer klem de leering aan te kleven van 't reddende,
sterkende, zegenende kruis. Of Dickens een christen
schrijver is?
't Is dan dat het kind, zonder geheugen, zonder verleden, zonder beschaving, als een wilde kat in de kamer
bonst. Redlaw walgt van hem, ijst voor hem, stuurt hem af
naar zijne weldoenster. « Rij kwam terug met zijne lamp,
draaide de deur haastig in slot, en zat neer in zijnen stoel, zijn
gelaat verbergend als iemand die bang is voor zich zelven.
Want nu was hij, voorwaar, alleen. Alleen, alleen. »
Dat is het einde van 't eerste deel.
Het tweede deel, waarin de gaaf van vergetelheid ver
spreid wordt, begint met de beschrijving van een dier
arme, talrijke huisgezinnen, waarvan de familie Cratchit
ons al een denkbeeld gegeven heeft. Maar die is nog niets
vergeleken bij de Tetterby's!
((Een klein manneken zat in een klein kamerken, afgescheiden van een kleine winkel door een klein tochtscherm,
geheel en al beplakt met kleine strooken van dagbladen. In
gezelschap met dat klein manneken, was bijna 't is eender
welk aantal kleine kinderen dat gij zoudt gelieven te
bepalen - zoo scheen het ten minste; want in dezen zeer
beperkten kring hunner werkzaamheid maakten zij, wat het
getal betreft, een ontzagwekkenden indruk.
Van dat klein goed, had men er twee, door een of
ander kunstwerk, in bed gekregen in een hoeksken, waar
zij zalig genoeg hadden kunnen rusten in den slaap der
onschuld, ware 't niet geweest van een natuurlijke gesteld
heid om wakker te blijven, en ook om in en uit het bed te
worstelen. De onmiddellijke aanleiding tot deze plunderzieke strooptochten in de wakende wereld was een muur
van oesterschelpen, die, in een anderen hoek der kamer,
door twee andere knaapjes van jeugdigen leeftijd werd opgebouwd; op welke fortificatie de beiden in het bed tergende
-
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uitvallen deden... en dan weder ijlings op hun grondgebied
terugtrokken.
Om de vrij onstuimige gevolgen dezer invallen nog te
verhoogen en van de weerwraak der aangevallenen die de
stroopers scherp op de hielen zaten,... bracht een ander
klein knaapje, in een ander klein bedje, zijn aandeel in de
verwarring van de familie-massa bij, ... door zijne
schoenen.... en andere voorwerpen te slingeren naar de
stoorders zijner rust...
Bovendien was een ander jongsken - de grootste
daar, maar nog klein - aan 't waggelen heen en weer,
geheel op eene zijde overhellend en met knikkende knieën
onder 't gewicht van een lijvig kerstekind, dat hij ondersteld werd in slaap te sussen - dit verdichtsel is soms
gangbaar in drjverige families. - Doch, hemelsche deugd!
in welke afgronden van contemplatie en wakkerblijven
waren de oogen van dit kerstekind dan juist niet aan 't
staren, over den schouder van den onwetenden knaap! »
Hier weer spreidt Dickens zijne genialiteit ten toon,
in de beschrijving van dit reusachtig wicht.
« 't Was een echte Moloch van een wicht, op weiks
onverzadelijk altaar het geheele leven van dezen jeugdigen
broeder in dagelijksche offerande werd opgedragen. Men
kan zeggen dat zijn karakter daarin bestond dat het nooit,
vijf minuten achtereen, stil bleef in de zelfde plaats, en
nooit in slaap viel wanneer men het verlangde. « Tetterby's
wicht» was in de buurt evengoed bekend als de brievendrager en de loopj ongen. Van Maandagochtend tot Zater
dagavond waggelde het in de armen van Janneke Tetterby
van dorpel tot dorpel, en volgde met moeite in de achter
hoede van den hoop kinderen, die de goochelaars of de
mannen met aapjes achterna zwierden, en kwam, steeds
over ééne zijde gebogen, altijd een weinig te laat bij alles
wat aanlokkelijk was Overal waar kinderen samenschoolden
om te spelen, daar was kleine Moloch bij om Janneke te
doen zwoegen en zweeten. Overal waar janneke wenschte
te blijven, werd kleine Moloch kribbig, en wilde weg.
Telkens Janneke verlangde uit te gaan, was Moloch in slaap
en moest opgepast worden. Telkens Janneke wilde thuis
blijven, was Moloch wakker en moest op straat gedragen
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worden. En nochtans was janneke heilig overtuigd dat het
een vlekkeloos wicht was, zonder weerga in het Engelsche
koninkrijk, en was vrij wel tevreden als hij een aigemeenen
blik over de zaken kon werpen van achter de rokken of de
slap neerhangende muts van Baby, en ging geduldig voort
strunkelend onder zijn gewicht gelijk een heel kleine drager
met een heel groot pak, dat op niemands adres stond en
nooit kon worden afgegeven
De vader van dit krioelende kroost, klein Mijnheerken
Tetterby, is bijna zijn zinnen kwijt door het oorverdoovende lawaai zijner bengels ; ook tracht hij naar de komst
van zijn « vrouwke », gelijk hij haar noemt, al is zij eens
zoo groot en zoo struisch als hij. Mrs Tetterby is de Kerst
gaan koopen. Eindelijk treedt zij bin--misbenodgh
nen, in gezelschap van den oudsten zoon, Dolfus. Dit
knaapje is dagbiadventer aan 't spoor, en om afwisseling te
brengen in zijne bezigheden, verandert hij den klinker in
den naam van zijn blad : « Morning Paper ». Naarmate de
dag vordert, wordt het beurtelings : « Mom-ing Pep-per ! »
«Mom-ing Pip-per! » «Mom-ing Pop-per! » en eindelijk
« Evening Pup-per!)) met 't dalen van de zon.
Deze familiekring is gewoonlijk een Eden van vrede
en liefde, al is er de nood soms nijpend; maar heden is er
iets gebeurd. Mrs Tetterby is ontstemd, lastig. Zij weet het
niet, maar de Haunted Man is haar nabij geweest, op straat;
en, gelijk zij het vol berouw bekent wanneer zij, onder den
invloed van het zalig thuis, van haars echtgenoots genegenheid en vriendschap, zich zelve weer wordt ik kon
niets meer indachtig worden wat ons aaneen bond... Al de
vreugden en vermaken die wij ooit genoten - zij schenen
zoo gering en onbeduidend... »
De gaaf van vergetelheid heeft onbewust op haar
gewerkt en alle geheugen aan vroeger lief en leed uitgewischt. - ((Maar, ach! Dolf, Doll 1 » riep ze, hare handen
op zijnen hals leggend, ((mijn goede, brave, geduldige
gezel, wanneer ik slechts korten tijd in huis was geweest
- wat verschil! Oh! Dolf lief, wat een verschil! ik voelde
als een vloed van herinneringen, zoo op eens, mij overstelpen, die mijn hard hart vermurwden en het vulden als om
het te doen bersten. Al onze worstelingen om een korstje
.
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broods, al onze zorgen en ontberingen sinds wij gehuwd
zijn, al de ziekten, al de nachtwaken, die wij voor elkander
of voor de kinderen doorbrachten, schenen tot mij te spreken en te zeggen, dat zij ons beiden tot één hadden
gemaakt, en dat ik nooit iets anders had mogen, kunnen of
willen zijn dan de vrouw en moeder die ik ben... »
Op treffende wijze maakt Dickens hier voelbaar den
weldadigen invloed der herinnering in 't leven; nog treffender is de ommekeer, toen plots, midden in deze rouw
binnen treedt, en bij vader,-moedigscn,MrRlaw
moeder en kinderen liefde en toegevendheid wijken voor
morrenden onwil en vergeten van elke goede hoedanigheid.
Zij zijn enkel nog gevoelig aan lichamelijk ongemak; heel
de poëzie van liefde en armoede is verdwenen. De Betoo-verde man komt hooren naar den zieken student, dien
Milly oppast, en die in dat wijd gebouw ook logeert. Bij
hem ook, wanneer Mr Redlaw hem nadert, werkt de gaaf
van vergetelheid verdorrend en verhardend, bij zoo verre
dat hij zijne weldoenster later met de koelste onverschilligheid en ondankbaarheid ontvangt.
Twee wezens alleen ontsnappen aan den noodlottigen

invloed van den Haunted Mai : Milly, in hare overvloeiende
zielewarmte, en het klein onbeschaafde monsterken dat zij
uit de straat opraapte, en dat in zijn verleden geen veredelend herdenken bezit. Hoe diep-wijsgeerig is hier de bedoeling !
Een der schoonste tooneelen is dat, waar de oude
Philip zijn verloren zoon, zijn verdwaald schaap terug
vindt en, in de herinnering aan vroeger, de bron van
vergeving vindt.
« Er is hoop », zegt hij, « voor allen die verteedercl
en rouwmoedig zijn... 0! » riep hij uit, zijne handen
vouwend en opwaarts blikkend, « nog gisteren was ik
dankbaar, dat ik dezen ongelukkigen zoon kon herdenken
als een onschuldig kind. Maar welk een troost is het
thans te denken dat God zelf deze herinnering heeft van
hem!n
Bij die woorden kruipt Redlaw ineen als een moordenaar, want inderdaad zijn vloek zal zich uitspreiden tot
den zondaar, tot den vergevenden vader, en bij den eerste
-
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versteendheid, wanhoop teweeg brengen, bij den tweede
de bron der bermhertigheid sluiten.
Kan de gedachte dieper gaan, de kunst hooger stijgen?
De mensch, afbeeldsel van God, is bestemd voor de eeuwig
heid. In 't verleden heeft hij er een flauwen weergians
van, in de toekomst eene blijde belofte. De band van beide
is 't geheugen. Dit eenmaal kwijt, is hij een wezen zonder
persoonlijkheid, aaneenschakeling of verantwoordelijkheid;
weinig beter dan een dier.
Onmogelijk het uitspinnen van 't verhaal, in al zijn
ontvouwingen, in al zijn luister-uitdeiningen te volgen.
Door Milly's bemiddeling wordt alles hersteld, en het
slottooneel waar deze zachte vrouw spreekt van den invloed
op haar leven van lijden en liefde, van het kindje dat zij
eens in den schoot droeg, en dat eilaas! nooit het levenslicht zag, maar dat toch het zijne bij droeg om haar zacht
en teeder jegens iedereen te maken, is van zulke hooge
schoonheid dat het zou voldoen om Dickens als onsterfelijken dichter te bestempelen.
ik weet niet of ik mij vergis, maar ik vind The Haunled
Man nog sterker als kunstwerk, nog steviger in wijsgeerigen
bouw, nog dichterlijker in de behandeling dan het Christmas
Carol. De bezielende gedachte in beide is, in den grond,
een, maar het wonderbaar element wijkt in het tweede werk
meer op het achterplan. Er zijn minder spoken, 't is meer
het diep-meenende leven, de diepe beteekenis onzer daden
die handelend optreden. Ook is de tegenstelling tusschen
barheid van louter verstandsvermogen en vruchtbaarheid
van liefdewarmte scherper afgeteekend in de hoofdpersonen : Redlaw en Milly. Er is meer eenheid in het kunstwerk. Maar is dat woord hier wel op zijne plaats? Bij
Dickens gelijk bij Beethoven kan men bijna van kunst niet
spreken. Het is meer dan kunst, het is rechtstreeksche
afstraling van 't leven, het leven aanschouwd in hoogeren
luister, in dien luister die de ziel is zoowel van den godsdienst als van de poëzie. ik wil geenszins een parallel
trekken tusschen deze twee genies. Dickens mist de woeste
kracht, de ontzaggelijke vlucht van den toontitan; altijd
op de aarde, in het louter-menschelijke verwijit hij; maar
daar vindt hij tonen van zulke doordringende macht, zijne
-
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aardsche beelden zijn omhuld met zulk een gulden glans
van geloof en verhevene poëzie, dat hij weergaloos is in de
letterkunde van alle tijden. Nooit vond de christene leering
een aandoenlijker vertolker.
Het derde pereltje in die vereeniging van perelen die
de Kerstverhalen heet, is The Cricket on the Hearth. Hier,
geen spoken, geen omkleedsel uit de wonderwereld, geen
sprookje dus, maar de dichterlijkste verheerlijking van
't huiselijk leven, van den haard. 't Is waar, het krekeltje
dat daar sjirpt, verpersoonlijkt de deugden die in 't familieleven bloeien, maar slechts op eene plaats treedt het
fantastisch op, en het zinnebeeld is te klaar dan dat eene
belichaming noodig zou zijn.
Een sprookje met wijsgeerige bedoeling hebben wij
hier ook niet, met een of twee hoofdpersonen vertegenwoordigend de grondgedachte. Daar de verheerlijking van
den familiegeest, van de familieliefde bedoeld wordt, draait
alles rond het huisgezin Beerybingle : den zwaren Vracht
wat bejaard reeds, een jong, snoeperig-rijde,John
vrouwken huwde Mary, alias Dot en uit haar een
schat van een. Baby won. Dat is het central piece van een
klein wemelende wereld kennissen en vrienden. Maar reeds
in de meer onmiddellijke nabijheid zijn twee huisgenooten
die wij niet mogen vergeten : eerst Tilly Slowboy, het
meidje van Baby, een vondelinge, die er niet over kan
met goedheid behandeld te worden door hare brave
meesters. Deze juffrouw heeft voor eigenschap alle naamwoorden altijd in 't meervoud te gebruiken, en het hoofd
van Baby in aanraking te brengen met de meest afgewisselde en harde voorwerpen.
De tweede huisgenoot is de voortreffelijke hond Boxer,
die achter de kar loopt en den Voerman de pakken helpt
dragen: « Iedereen kende hem langs den weg voornamelijk de kippen ende varkens, die hem maar in de verte
behoefden te zien aankomen, met zijn schuinschen loop,
zijne nieuwsgierig gespitste ooren, en zijn strompel van een
staart in de lucht, om dadelijk naar hunne afgelegenste
schuilplaatsen te vluchten, zonder de eer van eene nadere
kennismaking af te wachten. Overal had hij wat te doen;
hij draafde alle draaien af, keek in alle putten, holde alle
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hutten in en uit, sprong wild en woest midden in alle
juifrouwenscholen, joeg alle duiven fladderend uiteen,
maakte de staarten van katten eens zoo dik, en liep al de
herbergen binnen als een dagelijksch bezoeker. »
Mrs Peerybingle zit, in het schemeruur, tegen Kersttijd,
de komst af te wachten van de kar, met Boxer er achter,
met haar man, Tilly Siowboy en Baby erin, wanneer het
verhaal begint. De ketel sist op de kachel zijn gezellig
huiselijk lied, het krekeltje is nog spraakloos en mengt zijn
schril trillen niet tij 't zieden van de ketel. En deze is zoo
dichterlijk gestemd. dat hij in rjm begint te spreken
« It 's a dark night, sang the kettle, and the rotten
leaves are lying by the way; and, above, all is mist and
darkness, and, below, all is mire and clay; and there's only
one relief in all the sad and murky air; and I don 't know
that it is one, for it 's nothing but a glare; of deep and
angry crimson, where the sun and wind together; set a brand
upon the clouds for being guily of such weather; and the
widest open country is a long dull streak of black; and
there's hoar-frost on the finger-post, and thaw upon the
track; and the ice it isn't water, and the water isn't free; and
you couldn't say that any thing is what it ought to be; but
he's coming, coming, coming ... » ( I).
En hier valt de Krekel zijn vriend den Ketel in de
rede met een scherp piep, piep, piep! waarop beide in
duet de gezelligheid van den schoorsteen, den flikkerenden
gloed der vlammen, den vrede en de vreugde van den
huiselijken haard tot ver in de duisternis verkonden. Geen van de Hollandsche klein-meesters leverde ooit meer
afgewerkt tafereel dan dit tooneel van huiselijk geluk en
innigen vrede, nog verhoogd wanneer de vrachtwagen
eindelijk voor de deur stilstaat, John en Tilly met Baby er
uit afstappen en al het koesteren en blij fiikfiooien van Dot
begint met haren echtgenoot, het sussen, en in de armen
nemen, en uitkieeden, en aan de borst brengen van
Baby, enz.
John is wat zwaar van opvatten, zoowel als van licha(i) De cursiveering is van mij, om de rijmen te doen uit
komen.

-
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meljken bouw. Hij staat altijd op het punt een scherts te
lossen, ei! zoo na, maar 't komt er nooit van.
Maar wat zijn hart betreft, daar hapert niets aan, en
Dickens kan weeral zijn geliefd thema behandelen van de
superioriteit van zedeijke kracht tegenover verstandsontwikkeling. « 0 Moeder Natuur », zegt hij, ((geef aan uwe
kinderen de ware poëzie des harten die schuilde in den
boezem van dien armen Voerman... en wij zullen het wel
lijden dat zij enkel proza spreken en leven een leven van
proza ».
In den wagen is ook een oude, potdoove man mee
gekomen, door den Voerman ergens op den weg opgeraapt,
en die in eens Dot zoodanig doet verschieten dat zij een gil
laat. Maar zij zoekt het daarna weer goed te maken en
vertroetelt man en kind nog erger dan te voren.
Die oude, doove vreemdeling vraagt om eenige dagen
daar in huis te mogen vertoeven, 't geen hem wordt
gegund.
Dot is overigens de oogappel, het kleinood van den
reeds bejaarden echtgenoot. Hoe bekoorijk is zij ook niet,
overal vreugd verspreidend, anderen gelukkig makend. Een
harer vriendinnen, May Fielding, een bloem van een
meisje, nog in de eerste lentejeugd, staat op het punt den
groven Tackleton, een ouden, rijk-geworden koopman in
kinderspeelgoed te huwen. Zij denkt dat haar vroegereminnaar, Edward Plummer, in Zuid-Amerika gestorven is
en laat zich gezeggen door hare moeder. Deze Edward is
de broeder van Blinde Bertha, een meisje dat met haar
afgesloofden, dood-armen vader, Caleb, voor Tackleton
werkt. Rond het gebrekkeijk kind heeft de vader in zijn
medelijden een wonderwereld getooverd : het verweesde
meisje bewoont een paleis, haar vader is prinselijk uitgedost, en Tackleton zelf, de barsche vrek, is een toonbeeld
van edelmoedigheid en verborgen zielewarmte. Uit het
hart weer welt hier een der aandoenlijkste en dichterlijkste
vondsen der letterkunde. Doch hoe berouwt Caleb het
lukken zijner spelzieke fantazie, wanneer hij ontdekt dat
zijne dochter wezenlijk verliefd is geraakt op den walgelijken Tackleton en dat haar hart gaat breken door zijn
aanstaande huwelijk met May. 't Is Dot die tegen het slot
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alles zal moeten herstellen met Bertha de waarheid te leeren
kennen en in de onuitputhare toewijding haars vaders te
doen aanschouwen den waren adel des levens, de schoonheid der ziel, den rijkdom des harten.
Nu heb ik mijn gezicht terug gekregen », riep zij,
«, nu zie ik. ik was blind, nu zijn mijn oogen geopend. ik
heb hem nooit gekend! Te denken dat ik had kunnen
sterven, en nooit wezenlijk den vader gezien hebben die
zulke liefde voor mij had! »
Er waren geen woorden voor Caleb's aandoening.
« Er is geene sierlijke gedaante op deze aarde », riep
het blinde meisje uit, hem houdende in hare omhelzing,
« die ik zoo innig zou kunnen liefhebben, zoo vroom
zegenen als deze! Hoe grijzer, hoe meer afgetobd, hoe
dierbaarder, vader! Laat nu nooit meer iemand zeggen, dat
ik blind ben. Er is geene vouw in zijn gelaat, geen haar op
zijn hoofd, dat vergeten zal worden in mijne gebeden en
dankzeggingen tot God!))
Ondertusschen is Edward, rijk geworden, uit ZuidAmerica teruggekeerd en 't is hij die vermomd als
oude doofpot, in 't huishouden Peerybingle zijn intrek
heeft genomen. Hij wil zijne vroegere bruid op de proef
stellen en neemt daarvoor Dot in zijn vertrouwen, maar de
lezer ontdekt dat eerst heel op 't einde en deelt in den

twijfel, den angst van den braven voerman, dien Tackleton
zoekt achterdochtig te maken over de trouw en de liefde
van zijn vrouwken. 't Is dan dat het Krekeltje uit den
Schoorsteen in levende gedaante verschijnt voor John
Peerybingle en hem voorhoudt de heiligheid van den
huiseljken haard en hoe in zijn boezem alleen toegevendheid, liefde en vergeving mogen heerschen. De zich be
leedigd denkende echtgenoot geeft gehoor aan deze stem
en weigert den weg hem door Tackleton aangewezen, dien
van wraak en gramschap, op te gaan.
En wel mag hij! Nooit wankelde Dot in de liefde, de
teederheid die zij hem toedroeg. Alles weet zij klaar te
spinnen door haar toedoen zijn Edward en May vereenigd,
Caleb en Bértha samen gelukkig, en zij weeft rond haren
braven, loggen John zulk een weefsel van innige vreugde,
-
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streelende bekoorlijkheid, vertroetelende liefde dat haar
thuis op een Aardsch Paradijs trekt.
« Maar wat is dat ! juist terwijl ik daar, blijmoedig,
naar Ketel en Krekel luister, en mij naar Dot keer, om een
laatsten glimp op te vangen van een mij zeer aaugena am
wezentje, is zij met al de rest in de lucht vervlogen, en ik
sta alleen. Een Krekeltje zingt in den schoorsteen; een
gebroken stuk speelgoed ligt op den grond; en niets anders.
blijft er over. ))
Dat zijn de laatste woorden van dat kleine meester
fantastisch ingekleed dan de twee vorige,-werk,mind
des te menschelijker misschien; bezingend op de meest
innemende wijze al de elementaire gevoelens van 't menschdom, ze voordragend onder eenen vorm even dichterlijk
als diep -gaande.
De zelfde dichterlijkheid is in al Dickens' werken te
bespeuren, maar niet altijd in den zelfden graad. Onder de
sprookjes bijvoorbeeld staat, mij dunkt, op een lager peil
The Battle of Life, ofschoon het ook hooge schoonheden
behelst en bezield is met Dickens' hoofdingeving : de ver
toewijding.
-herlijkngd
Twee moederlooze meisjes leven, met hunnen vader,
op een oud slagveld. Alle twee beeldig schoon, blikt de
jongste op naar de oudere, die ze als eene moeder ver
Deze jongste, Marion is verloofd met een pupil-zorgde.
haren
vader, zekeren Alfred, maar zij heeft ontdekt
van
oudere
zuster, Grace, even als zij Alfred beminde
dat de
liefde
tot zwijgen bracht, om het geluk te
en dat zij die
bewerken van haar aangebeden kind. Marion vlucht uit
het ouderlijk huis, den zelfden avond dat Alfred er terug
na eene proef-afwezigheid. Langzamerhand naderen-komt
Alfred en Grace dichter bij elkaar en worden ze een modelpaar, waarbij Marion, na zes jaar, zich komt voegen, op
hare beurt gelukkig in de liefde van een eerlijk man. --Dat is de Strijd des Levens, even bloedig, offervergend,
roemrijk en edelmoedig als de stoffelijke strijd die eeuwen
voorheen op dezen grond woedde. Men kan zich denken
welk voordeel Dickens trekt uit deze samenbrenging, in

-
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opzicht van diçhterlijkheid. Ook de bij hem onmisbare koddige figuren, de sterk-getypeerde beelden, ontbreken niet.
De groote romans zijn vooral gewijd aan die scherpgeteekende typen. Dickens' scheppingskracht komt er
voornamelijk in te voorschijn, die gaaf om het leven, levend
en wemelend, weer te geven. Nochtans is er de poëzie
nimmer afwezig. Old Curiosity Sko bij voorbeeld is als een
gedicht in proza. De bëkoorljke figuur van Little Nell met
den ouden grootvader, van haar ronddwalen met hem door
de prachten der natuur, van haar ontmoeting met den
armen, eenzamen schoolmeester en zijn stervend leer
lingske, van haar dood in 't lommerig dorpken, behoort
eerder tot de sprookkunst dan tot den roman.
En zelfs in de standaardwerken: Copperfield, Dombey,
Bleak-House, wat is er niet al te lezen! Dombey vooral is
rijk aan dichterlijke prachten : de vergelijking die de
brave voedster Polly doet om Floy te vertroosten over de
dood harer moeder, tusschen den grond waaruit bloernekens, en gras, en koorn springen, en het kerkhof waaruit
de goede menschen als schitterende engelen naar den
Hemel vliegen. Maar vooral het overgeljkelijk tafereel van
Klein Dombey's dood:
((De gouden schijn gleed weer op den muur, en niets
-

anders roerde in de kamer. De oude, oude mode! De mode

die binnentrad met onze eerste luren, en die onveranderd
zal voortduren tot ons geslacht zijnen loop heeft volbracht,
en het wijde uitspansel opgerold is als een rol. De oude,
oude mode - de Dood!
0 dankt God, gij allen die het ziet, voor die nog
oudere mode van Onsterfeljkheid! En gij, Engelen van
kleine kinders, blikt op ons neer met niet gansch vervreemde
blikken, wanneer de snelle stroom ons heenvoert naar den
oceaan! ))
Zoo weet Dickens gedurig te paren de verhevenheid
der bezieling met de dichterlijkheid van den vorm, eene
echte diepte van wijsgeerige gedachte te putten in het doorpeilen der oorspronkelijkste menschengevoelens. Echt genie
als hij is, heeft hij onsterfelijke typen geschapen, tintelend
van leven, wemelend van wezenlijkheid; maar die levende
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wereld laat hij baden in 't licht van het geloof, in den straal
van 't ideaal, in den glans van het hier-namaals. Boven
onze sterfeljkheid ontwaart hij het ondoorgrondelijke en
eeuwige mysterie, waarop én kunst en godsdienst, teren,
en, gelijk een zijner schoonste vrouwenfiguren, Agnes in
Copperfield, houdt hij niet op er naar te wijzen, wetende
dat het doel ons toelacht op 't einde van den weg, de zon
na de afgebroken stralen, de vrede na den strijd. ((Pointing upwards!)) - ((Wijzend naar omhoog!)) zijn
de laatste woorden van Dickens' meesterwerk. Zij wezen
ook de laatste van deze studie gewijd aan eenen schrijver,
wien men n-jet enkel bewondering, maar ook diep -dankbare
liefde verschuldigd is.
M. E. BELPAIRE.
2

Má 1911.

VERZEN
Uit : De SctrtactnscIze Helena

En zij, Helena, wierd ze niet gelijk
een huis dat, open van het West naar 't Oost,
gonst van het leven dat een heele zon
verwekt en heel een dag doordavert? Want
haar hoofd was als een huis dat open staat
naar alle winden, voor het dagen al,
en later dan de laatste ster verschiet.
En luister hoe het leeft! Een eerste straal
leert zindren elke lijne; broeit, doorgloeit,
doorbiakert elke kleur; ketst te elken hoek,
doorgenstert en doorschettert en doorpriemt
de blijde-ontwaakte ruimte. En nauw gevuld
het vierkant van een venster met dit licht
daar gaat de dwaze en dommelende zwerm
van brom'ge hommels aan het ochtend-werk.
Ook zij gaan vollen 't huis van leven; slaan
hun harden kop aan wand en meubel-kant;
staken opeens voor een bedwelmde rust
hun zomm'gen vlucht, maar rusten langer niet
dan hun de zindring áanroert, 't gebrom
van andren hommel, en gaan ijvrig weêr
hun dwazen en drukken gang. En waar, ten tuin,
de dauw verdoomt, daar komt een nieuwe vreugd
door de open deur de kamer binnen: 't zijn
de geuren, die, bij zonne -zoen ontwaakt,
ontwekken in het hoofd des menschen 't eêlst
genot : geraden bloesem en begeerde vrucht...
En, zoo, van 's ochtends naar den middag toe,
den eedien avond tegen, en de nacht
die nog. doorkriept van heimlijk leven, schrijft
de schoone lijne van 't vertrouwd geheim
der sterren over 't schoone en open huis
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aldus Helena's hoofd en gonzend brein,
-vol blijde wondren...
2

Klare Helena en manhaftige Agenoor,
beiden gerezen in huns vaders tuin,
die, nauw gescheiden door een hulsten haag,
ze rijzen zag tot zelfde hoogte, en zag
hun kruine neigen naar elkander toe...
(De hutste is hard en donker-blinkend, en
zij zijn als bleeke loten, beider kant)...
Zij hebben nauw de veertien jaar bereikt,
en brandt een koorts ze lichtlijk, te eiken nacht
bij dage staan ze als zuilen, koel en kuisch,
staan neersch ze, als koele scheuten van den esch,
en menglen vriendlijk 't haar in 't worstlen, naakt.
Want beiden worstlen. De olie brandt hun huid
als een te felle hand er-over schraaft.
Soms trilt een flank van hard-gekletste hand.
Het meisje voelt en bangen vult haar keel —

dat in haar borst een krielen leven gaat
wanneer 't gebaar des makkers haar bedreigt;
maar telkens lacht zij, als een aarzle hand
draalt aan haar maegre dij, en plots ze ontwijkt...
Zij worstlen, in den ochtend, en de dauw
koelt hunne kuiten. Nijdig hangt hun kin
en speels op 't been dat aan den schouder hoekt
van wederzijdschen schouder. Agenoor
gaat teeknen aan Helena's rug den druk
van zijn tien vingren. Zij, ze wrokt en bijt
hour lippe stuk; ze duwt een elleboog
binnen de ribben, die gevoelig zijn,
van Agenoor. Maar deze holt de buik;
grijpt bitser toe; zijn knie ontmoet haar knie;
en
. zie : hij heeft, onder de starre schijf
gevoeld het schuiven van een schelp'ge schijf,
zacht; ... en hij aarzelt, en wordt bleek...
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Van af dien dag was in Agenoor's borst
een zwoelte, en Zijne moeder zag hem aan
met zorge en een verwondring in haar oog.
Zooais een boom wierd hij, een appelaar:
hij staat in weel'gen boomgaard, over-zwaar
van vruchten. Maar hoe sterke staak of schraag
hem schore en dus weerhoude een loenschen groei;
hoe vlijtig hem een rechter groei word'
verzekerd, daar zijn zwaarste en rijkste tak
gestut is van een gaffel, dubbel -hoofsch,
waarin hij rust : onder steeds zwaardren drang,
onder een wet, die reeds de wortlen wringt,
verwringt den stam, verwringt de heele kruin,
en hare macht toont in den rjksten tak
vooral, vergroeit de welige appelaar.
En waar, ten boomgaard, de andre boomen staan,
en aan hun eigen voet een eigen schaâuw
verroeren met de reize van den dag;
hoe bij de lente een eigen bloemen-tooi
vervlindert en een schoone krone maakt

van teêren bloesem om den eigen stam;
hoe te eiken bronzen herfst de vruchten-vracht
hun weegt, té zwaar, dat zij niet vallen zou
in 't dikke en blinkend gras, aldaar zij staan
hij, deze boom en welige appelaar,
vreemd neigt zijn kruin en zwaarste en rijkste tak
en al zijn weelde aan bloemen in de lent',
en heel zijn vracht, ten herfste, aan vruchten, en,
t jaar door, de heele reize van zijn schaâuw
den buurman toe, alover dezes haag;
en die geniet, van oog en mond, geheel
zijn weelde aan bloem en vrucht, bij lente en herfst,
en heel zijn schaduw, die verkwiklijk is...
Zoo wies Agenoor over buurman's haag,
Helena toe.
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Twee liederen van Helena:
a)

Ik heb een menigvuld'ge vacht
gedompeld in de donkre kuipen.
Nu rijs ik naar het licht, dat lacht.
Mijne armen druipen.
Mijne armen druipen als van bloed,
van 't brassend bloed der purpren waetren.
Daar wast een vreeze in mijn gemoed;
-- mijn lippen schaetren.

b)
Toen ik de reize heb aanvaard,
toen waren al de wegen breed;
tot, op een dag van wondre klaart,
een meer mijn baan doorsneed.
Toen heb 'k weder-reize aanvaard,
en werden me ál de wegen éng...
Ik had me-zelf in 't meer aanstaard,
zag vreemd me, en streng.
KAREL VAN DE WOESTYNE.

HOE MONNE EN JEAN BAPTISTE
HUN EERSTE COMMUNIE DEDEN
(FRAGMENT)

Een nieuwe, gewichtige bekomm ering beheerschte
sedert eenigen tijd heel Monne's jongensleventje. Hij zou
eerlang, even als zijn broer Jean Baptiste, zijn eerste communie doen. Alhoewel beide jongens bijna twee jaar in
leeftijd scheelden, had Bariseele toch weten te verkrijgen,
dat ze samen hun communie mochten doen. Dat ging
zoo in één moeite door.
Sedert maanden waren ze nu bezig met hun catechismus. Jean Baptiste leerde hem gemakkelijk, al spelende,
maar Monne had er erg op te piekeren. Al zijn vrijen tijd
sleet hij over het vrome boekje en meer dan eens was de
avond al aan 't donkeren terwijl hij zich, vóór zijn slaap
kamerraampje, de christelijke leeringen nog in den geest
zat te prenten. Bij Jean Baptiste kwam alles werktuigelijk
in 't geheugen zonder dat hij werkelijk nadacht over het
geen hij leerde. Mônne daarentegen was er heel mee
vervuld. Hij overwoog alles, trachtte alles te doorgronden,
vulde met zijn verbeelding aan wat hem niet duidelijk
genoeg voorkwam en geraakte aldus in een toestand van
mijmerende vroomheid, waarin hij vreugde vond. Als de
onderpastoor op de ((kapel)) vertelde over de schepping
van hemel en aarde, over het paradijs, over hel en vagevuur, over de heiligen en dies meer, genoot Monne zijn
blijdste stonden. Het leven en lijden van Jezus kende hij
ook in de puntjes, vooral sedert hij op Quickelbornée's
aanraden op Witten Donderdag het Marullenklooster bezocht had, waar de passie in gekleurde houten beelden ten
toon gesteld stond. Alles was daar in bonte werkelijkheid
te zien, tot den verhangen Judas toe, die met de tong uit
den mond aan een heusch koordje aan een boomtak hing
te zwieren.
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De glans dier vrorne wereld deed de sprookjeswereld
verbleeken, waarin hij tot nog toe geleefd had. Vooral het
vraagstuk der eeuwigheid bekommerde Monne met bijzondere hardnekkigheid. Waar hij de gelegenheid had Quicelbornéetje te ontmoeten, na school, 's Zondags na de
mis of ook al eens heimelijk over het tuinmuurtje, wierp
hij die vraag herhaaldelijk op en vernam dan van zijn
buurmannetje, dat ook zeer tot dergelijke bespiegelingen
geneigd was, allerlei boeiende bijzonderheden.
- De eeuwigheid is lang, niet waar, Quickelbor
néetje?
ja, Mondje, zonder begin en zonder einde...
- Dat is wel duizend keer duizend jaar?
- 0, nog meer! Nog veel meer...
Beiden zwegen daarop een lange poos in diep over
wegen en dan vertelde Quickelbornée het exempel van dat
klein, klein vogeltje, dat alle duizend jaar eens op een
grooteh ijzeren bol kwam zitten. Als het door de herhalingen van dat duizendjarig bezoek den bol zou versleten
hebben, dan zou er nog maar één seconde van de eeuwig
heid vervlogen zijn.
Monne staarde Quickeibornée dan met bewonderende
oogen aan. Die wist wat de eeuwigheid was.
- En op 't einde van de wereld, Quickelbornéetje,
moet alles dan vergaan, al de menschen en de beesten?
- Alles, alles, Mondje...
- En zouden ze dan niet kunnen vluchten?
- Neen, mijn ventje, dan zal alles, aarde en lucht,
alles in vuur en viamme staan....
Mondje had dan het visioen van den wereldbrand.
Roode vuurtongen en smookwalmen likten den hemel, uit
de barstende aarde stegen stikkende dampen en het water
ziedde allerwegen. De goeden en rechtvaardigen trokkeu
in witte gewaden de gouden hemelpoorten binnen en de
boozen werden in de donkere hellekuilen geslingerd.
Mondje beijverde zich zeer ernstig om onder de goeden
te behooren, en als hij in zijn eenzaamheid de tientjes van
zijn rozenkrans prevelde,was zijn wezentje vaak één devotie.
Hij bedacht de blijde en de droeve en de glorierijke mysteriën en hunne vruchten, die hij nu geleerd had, en nog
k
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meer dan ooit ging hij nu op in ootmoed, verduldigheid
en versterving van eigenliefde. Alle lasten en plagerijen
liet Mondje zich welgevallen zonder er nog veel onder te
lijden.
Toch overkwam hem nog een groot verdriet enkele
maanden voor den dag der communie.
Het Kerstfeest naderde.
Vader en Jean Baptiste waren besloten de nachtelijke
kerstmis te gaan bijwonen zonder Monne daar iets van te
zeggen. Beiden hadden hoe langer hoe meer geheimen
samen. Alles liep immers verkeerd zoodra Monne er in
betrokken was, zoo vond Bariseele het verkieslijker hem
voortaan buiten zijn schikkingen te laten.
In zijn overmoed had Jean Baptiste op school verteld,
dat hij mee mocht en Monne niet. Zoo was er iets van het
voornemen aan Monne's oor gekomen. Hij vroeg zijn broer
of 't waar was wat de jongens vertelden, doch Jean Baptiste
loochende 't met den toon der grootste oprechtheid.
Mondje stelde zich iets wonderbaars voor van die
Kerstmis. Het lieve beeld van den nacht te Bethlehem had
hij reeds zoo dikwijls in zijn verbeelding laten opleven om
er zich in te vermeien, doch hij vermoedde, dat hetgeen er
op kerstnacht zelf in de kerk te zien viel, veel heerljker en
veel echter moest zijn dan alles wat hij droomen kon. Heel
zijn wezentje haakte naar dat mooie vertoon.
Heel schuchter had Mondje zijn verlangen aan vader
bekend gemaakt, doch een kort droge afwijzing ontnam
hem den moed om verder aan te dringen. Mondje berustte
in de weigering. De onzekerheid of Jean Baptiste en vader
zouden gaan kwelde hem echter.
Op Kerstavond trokken zij gedrieën als naar gewoonte
naar bed.
De maanklaarte, die op de witheid der sneeuw weer
spiegeld werd, verlichtte Mondje's kamertje met een schelle
helderheid. Het heele raam met al zijn venstervierkantjes
lag in scherpe schaduwen op den naakten muur, naast
Mondje's bed weerkaatst. 't Was licht als bij dag.
Het scheen Mondje, dat er iets geheimzinnigs, feestelijks de lucht doortinteld.e . Er lag in hem een verwachting
•naar een onbestemde groote vreugd, die den slaap verwij-
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derd hield. Mondje sloot wel de oogen, poogde wel zijn
gedachten af te leiden van het groeiend wonder, dat hij
daar buiten vermoedde, doch de slaap kwam niet. Ver-.
scheidene keeren hoorde hij uit de nabije torens het
verloop der uren slaan. Ook het knisperend geknaag der
ratten en muizen in de brokkelige muren en op den zolder
hinderde hem dezen nacht meer dan anders. Eindelijk
toch was hij half wakend, half slapend in een doffe dom
geraakt...
-meling
Opeens werd hij weer gansch wakker. Hij hoorde een
stommelen op de trappen en een openen en sluiten van
deuren... Nu wist hij het... Zij gingen naar de Kerstmis...
Een groote droefheid drukte op het kind. Het zette zich
recht in zijn bed om zich te vergewissen... Ja zij gingen...
Zij waren al beneden... Hij luisterde scherp toe... Daar
ging de straatpoort dicht met stillen bons.
Twee vochtige streepjes blonken toen op Mondje's
wangen en zijn borstje zwol van eindeloos wee...
Daar ging het in den maanblauwen nacht aan 't luiden
en zingen uit alle torens. De lucht gonsde en bromde van
bronstrillingen, waar helle zilvergalmen licht doorheen
speelden. 't Was of de klokken van de plots ontwaakte
stad den hemel wilden openluiden.
Mondje richtte zich op in zijn bed en bevreesd voor
zijn eigen verlangen, reikhalsde hij naar het venster om uit
te zien wat daar buiten volbracht werd.
De stad en ommelanden lagen wit, de velden en wei
daken en torens, de stegen en straten, alles wit,-den,
lichtend wit. In de verte kronkelden nevelvegen op als
witte walmen wierook. 't Wonder begon. Daar kwamen
engelen aan, die hun gewijde vaten slingerden. Ze zweef
doorschijnende lichtheid over de glinsterende stad-deni
heen, en de walmen stegen en deinden en zwollen uit van
de aarde tot den hemel. Mondje zag de engelen bij hon
ontelbaar. Hij beefde van blijden schroom.
-dern,
Alles ging daar gebeuren onder zijn oogen op het plein
van St-Sebastiaan.
Bij de lindeboompjes, in de schutterstent begon het te
leven en te vonkelen. Daar was het stalletje, daar lag het
kind Jezus met een kringetje van heel fijne goudstraaltjes
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oni zijn hoofdje. Naast het kribbetje stond een wit ezeltje
en een wit osje en er achter zag Mondje Maria heel in 't
hemelsch blauw en Sint jozef in een wijden rooden mantel
gehuld, met zijn hoedje in de hand. Het wemelde in de
tent van mannen met schapenvachten om de schouders,
die viokkige lammeren aan witte linten leidden, en over
het plein kwamen, als in het liedje, dat hij 's avonds voor
de poort gehoord had, boeren en boerinnen aangestapt met
melkkruiken en boterpotten, eiermanden en zakken voor
raad om aan 't kindje te offeren.
De engelen daalden dichter en dichter over het stalletje
neer en dekten het als met een reusachtigen koepel van
ruischende vleugelblankheid en witte wierookgulpen. Het
werd een breede, blanke lichtzuil, hooger dan het torentje
van het gildehof, hoog tot in de maanlichte wolken, - een
toren van schitterende, verblindende klaarte, die Mondje
de oogen deed toeknijpen en hem als in een zalige duizeling op zijn buister deed neerzijgen...
Mondje werd gewekt door een zwaren bons op de deur
van zijn kamertje. De dag was al een heel eind gevorderd.
't Was vadei, die hem kwam vragen ((of het hem nu
haast believen zou op te staan ». Angstig haastte zich de
kleine, nog loom van onvoldoende nachtrust.
-

- Spoed u maar gauw naar de mis, beval Bariseele,

Jean Baptiste en ik zijn er al geweest.
Mondje kon zijn slaperigheid moeilijk overwinnen. In
de koude morgenlucht op straat ging het wat beter, maar
toen hij in de kerk zat, begon het hem weer erg lastig te
worden zijn oogen open te houden. Hij besloot weerstand
te bieden zoozeer hij maar kon. Met schrik voorzag hij wat
er gebeuren kon zoo hij gedurende de mis insliep. Hij
poogde ijverig te bidden, stond nu eens recht, knielde dan
weer, doch de warmte wiegde om zijne slapen, alles scheen
i»ondom hem te draaien en hij zelf werd als in een onweer
staanbare zweving meegenomen tot hij heel onbewust zijn
hoofd op het leunplankje van zijn stoel liet rusten en in
slaap wegzonk.
In den beginne merkte niemand wat er voorgevallen
was. Mondje scheen in zijn gebeden verdiept. Doch weldra
zakte zijn verslappende lichaampje wat op zij en dreigde te
-
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vallen. Een oude vrouw, die achter hem zat, trok hem bij
de panden van zijn jasje, doch zonder eenig gevolg. Een
andere vrouw wilde 't op hare beurt beproeven Mondje te
wekken. Zij klopte hem op de schouders, hief zijn hoofd
op, doch niets hielp. Het zware hoofd knikte weer op het
leunplankje.
Een lichte opschudding liet zich onder de omzittenden
al merken, toen de « stoeltjeszetster » op haar centenronde
hier aankwam. Ze keek erg verstoord toen ze den slaper
zag. Even probeerde ze 't ook om hem wakker te krijgen,
doch toen haat pogen vruchteloos bleek, keek zij uit naar
den « suisse ». Dit was werkelijk een geval, waarin die
gezagsman moest optreden. Hij stond op eenigen afstand
te mijmeren, leunend op zijn schitterende hellebaard. De
« stoeltjeszetster » wenkte hem dringend. Hij zette zich
plechtig in beweging en kwam op Mondje af.
- Zet dien maar al gauw de kerk uit, beval de stoelvrouw. Als ik mij niet bedrieg is het er een van de kapel.
En verontwaardigd zette zij hare centeninzameling
voort.
De politie vatte den slaper met kracht aan. Half bewust
van hetgeen gebeurde, voelde deze zich tusschen twee
dichte menschenhagen bij den arm ter kerkdeur leiden.
Het schandegevoel maakte hem gedurende dien tocht
gansch wakker. 't Scheen Mondje, dat geen grooter ramp
hem kon overkomen. Hij droeg de schuld van een erg
vergrijp, dat voelde hij grievend.
Daar zag hij achter in de kerk Quickelbornéetje staan,
die gewoonlijk dezen dienst bijwoonde en na afloop ervan
met hem een straatje meeliep naar huis toe. Mondje kreeg
eensklaps het onberedeneerd gevoel, dat Quickelbornéetje
hem steun of redding zou kunnen bezorgen en haast instinctmatig richtte hij zich naar zijn buurman.
Q uickelbornée verroerde echter geen lid. Alleen zijn
aangezicht vertrok zich in een spel van plooien, waarin
angst, verbazing, medelijden en verveling afwisselden. Hij
was vandaag niet alleen. Met den hoogdag was Euphrasie
meegekornen.
Mondje's beweging naar Quickelbornée toe deed den
kerkhellebardier denken dat hij ontsnappen wilde. Met
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versnelden pas werd de schuldige buitengebracht. Toen hij
de straat opgeduwd werd, voegde hem de «suisse» nog toe:
- En ge zijt gekend, mannetje, we gaan er M. den
pastoor eens over spreken...
In zijn uitersten nood dwaalde Mondje nog een poos
rond de kerk. Verdwaasd en ontsteld ging hij in een hoek
tegen een der drommers leunen. Allerlei onbepaalde vree
dingen schenen hem nu te waéhten, en hij wist, dat-seljk
hij ze verdiende. Hij was diep schuldig.
Toen de eerste menschen de kerk verlieten, trok hij
ook naar huis, waar hij niets over het gebeurde vertelde.
's Middags echter wist vader alles. Jean Baptiste had het
nieuws naar huis gebracht.
't Was een droeve kerstdag...
Mondje werd op straf gezet terwijl vader en Jean
Baptiste uitgingen. Hij poogde uit het raam Quickelbor
néetje te zien, maar te vergeefs. Dan overwoog bij den
heelen langen namiddag en's avonds in de bangeljk inval.
lende duisternis, dat moedertje al zoo lang dood was.
Q uickelbornée, die een zekere wroeging gevoelde over
de lafheid, die hij in de mis getoond had, toen hij zijn
«keppetje» verloochende, zocht verscheidene dagen de
gelegenheid om Mondje te ontmoeten en alles weer goed te
maken. Eindelijk trof hij den jongen en gaf hem met de

diepgevoelde verzekering, ((dat het leven een miserie was »,
een handvol hazelnootjes. Hij beloofde Mondje bovendien
aan M. den pastoor het geval uit te leggen.
Dit deed hij ook. In de kapel werd Mondje 't wel
gewaar, want in plaats van de erge straffen, die hij daar
verwacht had, kreeg hij enkel een welwillende vermaning.
Hij kon zelfs het gevoel niet overmeesteren, dat die boet te
licht was en om zich met zekerheid van alle schuld te
reinigen, legde hij zich zelf het bidden van een aantal
rozenhoeden op.
De dag der «opzegging », waarop de eerste communie
onder elkander moesten dingen om de orde, waarin-cante
zij op de groote plechtigheid in de kerk zouden geplaatst
worden, was voor Jean Baptiste een triomfdag. Op al de
vragen uit de catechismus, die men hem stelde, antwoordde
hij met een zekerheid en radheid van tong, die bewondering
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wekten. Mondje zat al lang op de bank der gevallenen, die
na drie verkeerde antwoorden niet meer ondervraagd
werden, als Jean Baptiste nog steeds met de bewustheid
der hem toekomende overwinning voortkampte. Er waren
nog slechts vier jongens aangebleven. De catechismus was
was al lang uitgevraagd en nu zat men in ((den communie
strijd duurde nog een tijdje voort zonder dat er-boek».D
een van die vier afviel. Eindelijk bleven er na ((den communieboek » maar drie meer over, die dan moesten « aan
het tafeltje » komen, waar de pastoor hun in eigen persoon
allerlei strikvraagjes stelde. Hier bleef Jean Baptiste de
laatste aan. Met niet geringen hoogmoed ontving hij de
gelukwenschen van den pastoor en de kapeljufvrouwen.
Hij voelde zich als het ware boven al de hier aanwezige
jongens opgegroeid en het scheen hem, dat allen met__
eerbied en afgunst naar hem opzagen. Men zou het in heel
de parochie vertellen, dat hij allen geklopt had en dat
vooral vleide zijn trots. Hij nam ternauwernood notitie van
de gelukwenschen, die Mondje hem heel oprecht toebracht.
Hij had hoogeren lof genoten.
-

Mondje kwam onder de laatsten, doch troostte zich.

De pastoor had immers gezeid, dat ze niet allen de eerste
konden zijn. Toen vader Jean Baptiste boven hem prees en
als voorbeeld stelde, bleef Mondje tamelijk onverschillig.
Hij wist al zoo lang, dat hij tegen zijn ouderen broer niet
op kon, en berustte daarin met volle gelatenheid. En toen
Jean Baptiste om zijn onderscheiding van vader een mooi
kerkboek kreeg en nog een geldbeursje er bij, vond
Mondje dat maar heel natuurlijk en beneed er zijn broeder
niet om.
Naarmate de groote dag naderde steeg Mondje's vrome
spanning. Op de « proef-communie » daags te voren kon
hij zich maar niet inbeelden, dat alles wat daar gebeurde
nog maar een voorbereiding was. Met een glans van Ingetogen blijde verwachting op 't miezerig bleeke aangezichtje,
wachtte hij tot zijn rij naar de communiebank moest gaan.
Daar klopte de koster met den grooten kerksleutel... Het
was hun beurt. Met de spillevingertjes gevouwen, de pogen
ten gronde, niet goed wetend of hij ging of zweefde, volgde
Mondje zijn voorman. De heele rij bleef stil voor de bank.
,
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Daar sloeg de koster nog eens met zijn sleutel... «Knielen! »
En Mondje knielde en boog voorbeeldig. Nog een sleutel
klop... ((Het tafelkieed onder de kin!)) En dan kwam de
pastoor met de ouweltjes. 't Was Mondje of er een lichtkrans voor zijn aangezicht straalde toen hij 't ouweltje zag
naderen en op de tong ontving. De overige jongens stonden
al recht, gereed om naar hun plaats te keeren, toen Mondje
nog steeds geknield zat in vervoering. De koster moest hem
doen opstaan.
Vader, die 's avonds vroeger naar huis was gekomen,
legde de nieuwe kleeren, die hij voor de beide jongens had
laten maken, gereed. 's Anderendaags moesten ze immers
heel vroeg bij de hand zijn. Hij streek de beide lakensche
broekjes zorgvuldig in hun vouwen, hing de jasjes over de
leuning van een stoel, haalde de twee boihoedjes uit hun
papieren zak, legde de hemdjes met gesteven borstjes en
de boordjes gereed en overzag nog een laatste maal de twee
schoenenparen. Alles was in orde en Bariseele was voldaaa
over zichzelf. Hij had toch wel gelijk te leven zooals hij
het deed.
- Wat zegt ge er van? vroeg hij zijn jongens. Beiden
vonden, dat het prachtig was.
- En 't is nog niet alles! voegde Bariseele er bij in
een vertrouwelijke bui. Morgen eten wij koekebrood en
taart, en rijden wij per voituur.
Jean Baptiste's oogen glinsterden van hoogmoed.
- Per voituur, vader?
Bariseele had gedacht, dat het voor menschen van zijn
stand en vooral voor ((den eerste)) der communicanten wel
paste dien dag een rijtuig te gebruiken. De oude familietrots was hem weer de baas geworden. Hij had zich dan
tot zijn meester gericht en van hem verkregen, dat gedu.
rende den heelen communiedag het koetsken en het paard
mitsgaders den koetsier Gaëtan tot zijn beschikking zouden
zijn. Hij moest alleen zorgen voor Gaëtan's eten en drinken
en voor een goede fooi.
Die verplichting om den koetsier ten eten te noodigen
leek Bariseele eerst wel een bezwaar en 't hinderde hem
erg nu iemand binnen te moeten brengen in zijn huis, dat
tot nog toe voor alien was gesloten gebleven. Doch hij
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stelde het op hoogen prijs dien dag het rijtuig te mogen
gebruiken en moest die opoffering over zijn hart krijgen.
's Morgens vroeg was Gaëtan op post en met al de
voorname beleefdheid van een heerenlakei opende hij Bari-seele en zijn twee jongens het portier. Dan heesch hij zijn
eigen monumentale zwaarlijvigheid op den bok zoodat het
koetsken lichtelijk langs zijn kant overhelde, hij liet de
zweep klappen en de paardhoeven kletterden over de straatkeien in de morgenstille straat.
Voor de kerk wist Gaëtan met ervaren hand te mennen
onder de menigvuldige rijtuigen, die daar al wachtten, en
liet zijne gasten plechtig uitstappen, vlak voor het portaal.
Kraanhalzend togen Bariseele en Jean Baptiste naar de.
koor. Mondje volgde een paar stapjes achter hen, met een
zoetelijk blijden lach op het gelaat. Voor allen was 't hier
een feest. Vader en Jean Baptiste genoten in fierheid en
Mondje in vroomheid.
Toen de plechtigheid afgeloopen was, stond Gaëtan hen
te wachten, wenschte vader en zoons met bescheiden
wellevendheid geluk, hielp hen het rijtuig in en reed statig
weg.

-^-- Vader, hebt ge nonkel Ward aan de kerk gezien
toen wij buiten kwamen? vroeg Jean Baptiste.
Stond hij daar waarlijk ? Hij trok zeker zijn oogen
open als hij ons in de koets zag stappen ?
Bij de thuiskomst had Bariseele het vuur, dat Monne
's avonds te voren gereed gelegd had, dadelijk aangestoken
en de koffie was spoedig klaar. Bariseele noodde Gaëtan
binnen om een kopje mee te drinken, doch de statige man,
die op zijn bok op de komende bevelen zat te wachten, gaf
te kennen dat, zoo hij kiezen mocht, hij liever een glaasje
sterken drank zou gebruiken. Bariseele had er geen in huis
en ging in verlegenheid verkeeren, doch gelukkiglijk kwam
hij op den inval den koetsier naar den Doorn der Benijders
te zenden om er een borreltje te gebruiken. Hij had maar
aan den waard te zeggen, dat het voor Bariseele's rekening
was.
Gaëtan keerde eerst met het koetsken terug toen men
al luidde voor de hoogmis en de drie Bani-seele's al een
heelen tijd ongeduldig op hem wachtten. Gaëtan merkte
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dit ongeduld, en luchtig grappig liet hij hooren, dat er geen
reden toe was.
- Willen wij nog eerst een toertje doen? Neen?
Anders, als ge wilt, hebben wij nog al den tijd.
Zijn zweep knalde opgeruimder en luider dan te morgen en de Bariseele's waren werkelijk nog heel goed op tijd.
Na afloop der mis kwam Gaëtan uit de Kantien van
Ste-Anna aangewipt, juist toen zijn volk op de kerktrappen
verscheen. Zwierig gooide hij echter het poortier open op
het gepaste oogenblik.
Toen ze ditmaal thuis kwamen, moest het paard uitgespannen worden. Gaëtan vond het geraadzamer niet naar
den stal te rijden en maar hier uit te spannen, dan kon hij
in alle rust van de verwachte spijzen genieten. Het paard
werd door den huisgang naar den tuin geleid, waar het in
het grasperk werd gesteld. Het koetsken bleef voor de
poort.
Gaëtan kwam met de familie in de keuken, legde
mantel en hoed af en maakte het zich gezellig. Nu brak
voor hem het belangrijkste deel van den dag aan, niet
alleen omdat de maaltijd nahende was, maar ook omdat
zijn nieuwsgierigheid om Bariseele's huishouding zonder
vrouw eens gade te slaan, ging bevredigd worden. Hij zette
zich schrijlings op een stoel, de armen over de leuning
gekruisd, en keek alles na als een blij geboeidtoeschouwer.
Bariseele had zijn voorzorgen genomen. Het stuk
rund, dat hij opdisschen zou, stond al een tijd op een stil
vuurtje; hij moest het nu maar laten doorkoken. Daarbij
zou hij nog een gestoofd «keuntje» opdiènen, en dat stond
al sedert gisteren avond klaar. Hij had het maar op te
warmen. Alleen de aardappelen en een schotel groenten
had hij nog te bereiden en dat was nu toch geen heksenwerk meer.
- Wat brengt de keuken zooal mee? vroeg Gaëtan,
die zich verwonderde over de geringe toebereidselen.
Bariseele zeide het hem, er bij voegende dat hij de
lievelingsgerechten van zijn jongens had uitgekozen. Met
dit leugentje meende hij de waardigheid van zijn keuken
te moeten redden tegenover Gaëtan, die de opsomming der
spijzen op een koel «zOo, zoo had ontvangen.
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Een onverwacht geval kwam Bariseele in zijn plannen
wat tegenwerken. De kachel, die te morgen nog zoo gewillig brandde, was aan 't pruilen geraakt en sloeg gedurig
rook uit, die in de keel prikte. Gaëtan moest er van hoesten.
Bariseele werkte met vuurhaak en sleutel om er een eind
aan te stellen, Mondje, die meer ervaring van de kachel
had, trachtte ook er aan te verhelpen, doch te vergeefs.
Bariseele werd zenuwachtig. Die stoof moest ook juist nu
beginnen te rooken. Hij schudde ze, op gevaar erger rampen te verwekken.
Halt, kameraad! zeide Gaëtan, die veel plezier in
't geval schepte. Zoo zult ge 't niet verbeteren.
Bariseele beheerschte zich en schoof al de schuld op
wind en weer.
-- Hebt ge soms in langen tijd de schouw niet gevaagd? vroeg de koetsier met een zweempje ironie, dat
Bariseele gelukkiglijk ontging.
Sedert Bariseele alleen huis hield had hij daar inderdaad weinig aan gedacht, doch het was nu de gelegenheid
niet om dat te bekennen.
Dat wordt heel regelmatig gedaan, murmelde hij
haastig, terwijl hij nog eens met geweld oppookte.
Bariseele vroeg zich af of het wellicht niet geraadzamer zijn zou Gaëtan nog eens naar den Doorn der Benijders
te laten gaan, doch gelukkiglijk begon het vuur nu wat
beter te branden. De draaiwinden waren gaan liggen,
meende Bariseele.
Intusschen liet Gaëtan onderzoekende blikken rond de
morsige keuken gaan. Op de oneffenheden der muren lag
een donkere doezeling stof en aan de zoldering hingen hier
en daar overjaarsche webben, waar welgedane spinnen aan
het pikkelpooten waren. Met schalksche oogen volgde
Gaëtan het spel der acrobatische diertjes, zich allerlei gekke
bedenkingen makend over zijn vrouwenhatenden gastheer.
Hij liet daaromtrent geen woordje los, want hij was een
wellevende koetsier. Bariseele, die Gaëtan's blikken op hun
verkenningstocht gevolgd had, ontdekte echter zijne ge
vond niets beters dan zelf zijne groote verbazing-peinz
over de aanwezigheid der spinnen uit te drukken met een
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nijdigen uitval tegen de jongens, die hem daarop hadden
moeten opmerkzaam maken. Mondje werd onrustig...
Gaëtan leidde gelukkig de bui af met grappige historietjes over spinnen. Er was e1 laatst een geweest, die
haar web om zijn verlakten hoed geweven had terwijl hij
met Meneer aan 't uitrijden was.
Ter afwisseling ging Gaëtan wat in den tuin om een
oogje op het paard te werpen. Zoo kon hij Bariseele's
woning verder opnemen. Hij maakte zich vooral vroolijk
over een ledige vogelmuit, die gansch verweerd en verroest
aan den buitenmuur hing, over een stuk karton, dat op de
verdieping tegen een gebroken ruit aangespijkerd was, en
over de menigvuldige grasstruiken, die in de dakgoot welig
tierden. Gaëtan vond dit alles kostelijk en zou er later met
zijn goede vrienden kunnen over vertellen. Hier hield hij
zich echter alsof hij niets van dit alles merkte.
Toen Gaëtan weder binnen kwam had Bariseele last
met zijn groenten. Hij wilde er wat bouillon bijgieten en
tezelfdertijd in roeren. Dit had voor gevolg, dat de pot op
het kacheldeksel begon te draaien en dreigde op den grond
terecht te komen. Gelukkiglijk kwam Gaëtan ijlings toegesprongen, nam Bariseele den lepel uit de hand en begon
zelf te roeren.
- Giet nu maar gerust voort, kameraad, zeide hij met
goedig welwillende stem. Wij moeten elkander immers
helpen, is 't niet waar?
Zoo geraakten ze aan tafel.
Er ontbrak zout aan den eenen schotel, een andere
had een rooksmaakje, doch met wat goeden wil kon alles
er toch goed door en Gaëtan, die scherp stond, at met
goeden appetijt. Dit was Bariseele's groote bekommering
geweest en nu dit meeviel was hij blijde. Om het festijn
voor den koetsier te volledigen, haalde hij de eenige flesch
uit zijn kelder op, - eene die van moeders uitvaart over
gebleven was. Hij noch Mondje dronk er van, alleen Jean
Baptiste gebruikte een paar glaasjes op Gaëtan's herhaald
aandringen. Het overige was voor den koetsier, die er goed
van hompte.
Na het maal schoof Gaëtan zijn stoel naast de kachel
en verwittigde Bariseele, dat hij nu een uiltje ging vangen.
-
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Als het tijd wordt om naar het lof te rijden, hebt ge
mij maar te wekken...
Hierop verzonk de statige koetsier in de diepten van
een onwelluidenden snorksiaap.
De gastheer en zijn beide jongens haastten zich intusschen in hun hemdsmouwen om het tafelgerief weer
schoon te maken en weg te ruimen.
Gaëtan werd tijdig gewekt voor den rit, waarmede de
glorie van Bariseele's en Jean Baptiste's rij- en pronkdag
een einde zou nemen.
Weer thuis gaf Bariseele aan den koetsier met zekere
plecht een vijffrankstuk. Gaëtan stak het op zak en ging
weer zijn bok bestijgen, toen hij zich even bezon, zich
gemoedelijk naar Bariseele omkeerde, en hem als een
goede, oude vriend op den schouder klopte.
- Luister eens, kameraad! Als ik een goeden raad
mag geven, neem weer een vrouw in huis, geloof me, 't zal
beter gaan... Toch niet kwaad omdat ik mij permitteer dit
te zeggen, eh?
Bariseele was wel kwaad. In Gaëtans woorden lag de
veroordeeling van alles wat hij gedaan had en waarover hij
zelf tevreden meende te mogen zijn. Een plotse bitsigheid
tegen Gaëtan, die met de zweep klappend wegreed, overmeesterde den ontgoochelden man. De vreugde van zijn
dag was bedorven. Weer werd hij in den ouden twijfel
geworpen, die hem voor enkele jaren zoo gekweld had.
Weer rees de vraag of het huis zonder vrouw kon blijven.

Al de droevige gebeurtenissen van vroeger, al de reeds half
uitgewischte smartelijke herinneringen werden weer opgewekt en deden den eenzame al het oude leed opnieuw
lijden. Doch met koppige beslistheid zette hij hardnekkiger
dan ooit nogmaals zijn wil vast om alleen te blijven. Hij
verweet het zich zelf als een dwaze zwakheid dien snoever
van een Gaëtan in zijn huis gebracht te hebben. Hij was
rustig met zijn jongens alleen en hl* moest met hen alleen
blijven. Niemand hoefde in zijn leven te komen kijken.
Terwijl Bariseele aldus somber zat te groezelen was

het stilaan heel donker geworden.
Daar werd op de poort geklopt. Het ongewone van dit
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voorval deed Bariseele denken, dat hij zich vergist had,
wie zou hier nu willen binnen zijn?
- Was dat kloppen, Jean Baptiste?
- Ja. Wil ik openen?
- Neen, ruwde Bariseele tegen, brusk opstaande. Hij
voelde zich plotseling als een, die zijn erf tegen indringers
te verdedigen had. 't Was voor vandaag al genoeg geweest
met Gaëtan.
Wij doen voor niemand open.
Nogmaals viel de kiopper op de straatdeur neer.
- Voor niemand, zeg ik!
En een wachtende stilte bleef nu lang in de donkere
plaats hangen.
't Was Quickelbornéetje, die zoo ongelegen was komen
aankloppen. Sedert eenige dagen was het zijn hoogste ver
langen aan Mondje ter gelegenheid van zijn communie een
geschenk te geven. Eerst was 't een groote hoofdbrekerj
geweest om een passend cadeautje te vinden. 't Mocht de
zeer beperkte middelen van zijn private beurs niet te boven
gaan, en toch moest het iets bevalligs zijn, waaraan Mondje
plezier zou hebben. Na lang zoeken was 't hem ingevallen,
dat hij een verre nicht had, die in 't Spermalieklooster
inwoonde en daar bekend stond om de allerliefste «paasch
», « kadertjes », pennevegers, uurwerkstaandertjes-nagels
en andere snuisterijen, die ze wist te vervaardigen. Zij
hadde zich kunnen verhoovaardigen over den calvarieberg
met al de werktuigen van 's Heeren foltering, die zij in een
flesch had weten samen te stellen, doch toen men haar
daarover een complimentje maakte, wees ze dit met vrome
bescheidenheid af, zeggende dat haar werk niets was, verge
leken bij dat van dien Broeder, die heel Brugge had geteekend op een blaadje zoo klein, dat een meikever het met
zijn lichaam heel kon bedekken. Op dergelijke meester
stukken durfde Quickelbornée natuurlijk niet hopen, maar
hij herinnerde zich prentjes, die zijn nicht heel vernuftig
had weten te omlijsten met grillig kronkelende strookjes
papier, starretjes van goud en zilver, zijden strikjes en dies
meer. Hij had van haar vroeger ook liggende hondjes
gezien van zwartkroezelend astrakan met twee heusche
parels als blinkende oogen en een vuurrood lapje, dat als
-

-

166

HOE MONNE EN JEAN BAPTISTE ENZ.

tong uit den muil hing. Zoo iets zou Mondje plezier doen t
Quickelbornéetje had dan zijn nicht een bezoek gebracht
en was er in geslaagd twee hondjes te krijgen. Hij wist dat
hij Jean Baptiste ook iets moest geven, wilde hij Mondje
geen ruzie veroorzaken. Doch 't mooiste hondje zou toch
voor zijn lieveling zijn. Quickelbornée had dit alles in het
geheim voorbereid, maar 't was werkelijk alsof Euphrasie
zijn gedachten geraden had. Hoe meer de communiedag
naderde, hoe strenger zij haren man bewaakte. Hij kon
geen stap verzetten zonder zich bespied te weten. De
hondjes had hij zorgvuldig in papier gewikkeld, in zijn
loods onder een omgekeerden bloempot weten verborgen
te houden, en op den dag der communie droeg hij ze in
zijn vestzakken om ze 's avonds bij 't inhangen der luiken
vluchtig bij Mondje af te geven.
En nu hij vol spanning voor Bariseele's deur stond,
sloeg dat zoo deerlijk tegen. Zenuwachtig luisterde hij
scherp toe of er binnen geen stappen naderden. Schuw als
een boosdoener, die vreest betrapt te worden, keek hij
bijwijlen naar zijn huis of Euphrasie hem soms niet gevolgd
was. Nog eens liet hij den klopper vallen, maar de deur
bleef dicht.
Daar bitste Euphrasie hem met haar nijdigste stem
tegen :
Wat zijt ge daar nu weer aan 't «foefelen? »
De angstige, verraste Quickelbornée bleek plotseling
zeer vindingrijk. Hij bukte zich naar den grond alsof hij
daar iets aan het zoeken was, en hoofdschuddend keerde
hij naar Euphrasie terug, gewichtig mompelend :
't Is toch vreemd ! Ik zag daar van ver iets blinken
lijk een geldstukske en ter plaatse zelf is er niets te zien.
Euphrasie grijnsde ongeloovig en Quickelbornee's
verdere avond was weer erg ongezellig.
Om zijn hondjes ter bestemming te brengen, vond hij
niets beters dan ze 's anderendaags met een koordje over
het muurtje te laten zakken. Er was een briefje bijgevoegd
met het opschrift : Quickelbornee aen zijn maetje Mondje
ter gelegenheyd van zyne eerste communie en ook eentje
voor Jean Batist.
MAURITS SABBE.

MARIA

Maria, rein ontvangen,
Omstraald door 't puurste licht
Van Hem, die alles baarde,
Door U gebaard als wicht,
Zie neder naar de wereld,
Waar wondre wezens lijn,
Te groot om dier te worden,
Om God te zijn te klein...
De strijd der ziel met 't lichaam
Is daaglijks onze pijn.
We hunkren naar de weelde
Der liefde, eeuwig, rein,
En ach! Al wat we vatten
Is schijn van volheid maar...
Ons ziel verkwijnt van leegte
En huilt, wanhopend-naar,
Geteisterd door de stormen
Van 't vleesch, dat heerschen wil!
Erbarming, lieve Moeder;
Ons gansche lijf soms rut
Van dronken-dol verlangen.
Reik, zwakken, ons uw hand,
En leid ons, in genade
Naar 't ver beloofde land.
V. NAVEATJ.

AQUARELLEN UI "1' ITALIË
(Slot)

FLORENCE
Van uit Fiesole's hoogte, zagen wij de bloemenstad
mollig uitgestrekt in het tintelend groene dal; de witte stad
met de roode daken en dommen, lachte in de glimmerende
zon; de grijze Arno wentelde in gemakkelijke zwieringen,
een breed lint van gewaterde zijde gelijk. Rondom, op den
gordel van fluweelige heuvelen, staken talrijke cypressen
zwaardonker af tegen de lumineuze hemelkom.
Geen stad ter wereld heeft dat voorkomen van genotvol
welzijn, van rustige gemakkelijkheid, van weligen wellust.
Niets heldhaftigs, niets dat getuigt van stoere kracht of van
hardnekkig worstelen, in die blijheid van ligging en kleur.
Bevalligheid, vrouwelijke bekoorlijkheid, blijven de hoofdtoon. Nauwelijks herinnert de strenge toren van het
Palazzo Vecchio nog even aan de bewogen en bloedige
tijden der middeneeuwen.
De Renaissance is hier koningin, de wellustige Renais
levensvreugde, in weelderig genot van-sance,volbid
aardsche schoonheid, van menschelijke macht en kracht.
Nu nog beheerschen de Medici de stad die hunnen naam
vereeuwigde, zoo diep bleef hun sterke greep er op ingeprent.
Gedurende bijna anderhalve eeuw waren Florence's
lotgevallen met die van dat rijk en machtig kooplieden geslacht vereenzelvigd. Voor hen was zij enkel eene der
menigvuldige republieken die zich Italië's bodem betwistten; na hen bloeide zij nog eenigen tijd voort uit louter
kracht der gewoonte, vooraleer zij in duisteriïs terugviel.
Maar onder de heerschappij van die geniale Medici schit-

169

AQUARELLEN UZT ITALIC

terde zij in ongeëvenaarde luister en roem, een der zuiverste
paarlen van Italië's kroon. Dank zij 't geluk hunner
wapenen en nog meer hunner diplomatie, kwam Florence
met een sprong op den eersten rang te staan, mededingster
van Venetië, van Milaan en Genua, ja_zelfs van Rome.
Maar niet alleen door krijgsgeluk of diplomatenlist
heerschte zij ; nog veel meer werd zij der wereld veroveraarster door hare artisten, zoo talrijk als dc sterren. f-Tier
ook toonden zich de Medici verlichte Moecenassen; ze wisten
aan dichters en kunstenaars eene krachtige hand te bieden.
Doch Florence's roemrijkste zoon was reeds eeuwen
voor hun optreden den naam van zijne .geboórtestad in den
vreemde gaan dragen. Door haar verworpen, moest de
groote Dante in ballingschap rondzwerven, zijn groot hart
vol bittere smart. De eenzame banneling beheerscht die
donkere, woelige middeneeuwen uit al de hoogte van zijne
gepassionneerde ziel, vol haat en vol liefde; hevig maar
altijd edel, in zijn haat als in zijne liefde, die liefde die
nooit iemand met zulke hooge poëtische bezieling bezong
tenzij de zanger van het Hooglied --,
L'amor the muove il Sole e l'altre stelle.
Zijne Divina Commedia is de godsdienstige poëzie van
alle katholieke volkeren, een monument van poëzie, mystiek,
wijsbegeerte en geloof, uitbloeiing en toppunt van franciscaansche ingeving. Want ook voor Dante's onstuimige ziel
lichtte het franciscaansch ideaal als een zacht wenkende
baak.
Niet zijn geest alleen, nochtans, zweeft over zijne
trouwlooze bakermat. Baarde zij geen enkelen dichter meer
die met hem om de heerschappij kon strijden, dan toch
had zij een talrijk en roemrijk kroost van schilders en
beeldhouwers. Werden zij niet allen in haar schoot geboren,
dan toch werkten ze allen aan hare grootheid. Ciinabue en
Giotto hebben te Florence vertoefd en meesterstukken in
hare kerken gelaten, en na hen die prachtige stoet van
schilders en beeldhouwers,, dien ons land misschien ter zijde
streefde, maar dat geen enkel toch te boven ging : Fra
Angelico, Botticelli, de beide Lippi, Donatello, Verrocchio,
3runelleschi, en zoo veel andere, wier naam alleen een

Im
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visioen van schoonheid voor oogen toovert. Leonardo da
Vinci, Michel-Angelo, Raphael ontwikkelden er hunne
hoogste gaven.
Wat gezegd van eene stad die deze drie te gelijkertijd
binnen hare muren zag'? Deze drie reuzen der kunst, groot
onder de grooten? Wel lag da Vinci's latere loopbaan
buiten Florence, wel werd Raphael weldra naar Romegeroepen, waar hij zoo jong ontsliep; maar ze verlieten de
stad der Medici niet vooraleer zij hen tot echte kunstenaars
gestempeld had. Wel was Michel-Angelo jaren lang in
Rome bedrijvig, maar het grootste deel van zijn .artistiek leven ontrolde zich te Florence. Ongelukkige Buonarotti, ramp-zalig genie, niet meer dan Beethoven, met wien hij zooveel
gemeens heeft, mocht hij vrede of geluk kennen. Zou bij
de allergrootsten die smart, dat onmogelijk gelukkig-zijn,
soms het losgeld 'van 't genie wezen ? Alsof de goddelijke
gave een soort vloek was, die hen dwong hunne onsterfelijke meesterstukken ter wereld te brengen in bangen
nood en folterenden zielestrijd?
W onderbare mannen der Renaissance! Welke levens-

,

kracht, welke scheppingsmacht was de hunne ! Tot dan en

sedert ook, had ieder kunstenaar gewoonlijk genoeg aan
't beploegen van éenen akker. Maar die mannen bewerkten
alle velden der menschelijke bedrijvigheid, en alle met
hetzelfde geluk. Ze waren schilder, beeldhouwer, bouw
dichter of ingenieur, te gelijkertijd ; en met-mestrn
dezelfde virtuositeit, dezelfde grootheid, hanteerden zij g,
penseel of beitel, passer of pen. 't Was de tijd waar ook de
staatsmannen, tegelijk fijne kunstproevers en diepe menschenkenners ' waren; de pausen, niet alleen geleerde theologanten,, maar ook Moecenassen, gretig naar al den rijkdom
zoowel van antieke schoonheid als van herboren kunst. Een
tijd vruchtbaar voor het kwaad, maar ook voor het goed,.
onbezonnen en zonder moreel evenwicht, maar rijk aan
onuitdoofbare opborreling van levenssappen.
Florence is als de levende uiting van het ideaal der
eerste Renaissance. Hare vorsten waren door den nieuwen
geest vervuld; zij gaf aan de wereld twee pausen van het
geslacht der Medici, Leo X en Clemens VII, de voorstanders bij uitmuntendheid van de kunst -- zoo niet van
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de heiligheid - op den pauseljken troon. Zij telde onder
hare zonen den diepsten politieker, die misschien ooit bet
zonnelicht zag : Macchiavelli. De Renaissance verlangde
naar wetenschap, naar een dieper inzicht in de natuurmysteries, en Galilei was daar om Florence's naam wijd
en zijd te doen weergalmen. Hare kunstenaars waren
legioen, daarvan getuigen hare kerken, hare palèizen en
musea.
*
**
Onder den blauwen lichthemel schittert de kleurige
marmerdos van S. Maria delle Fiore : wit, groen, rood, de
kleurensymphonie zingt in 't helle zonneglanzen. Onder
onzen grauwen hemel zou deze uitspatting van harde tinten
storend zijn; hier, integendeel, juicht de gansche omgeving in blijden toon. De Duomo, het achthoekig doophuis,
het rijzig campanile, ze staan daar allen in kleurigen tooi.
Wel werd de gevel van de kerk eerst voor eenige jaren
voltooid; maar dat hindert geenszins aan de eenheid van
't geheel. De zon heeft alle verschil weggebrand en de latere
bouwmeesters zijn trouw gebleven aan de plannen hunner
voorgangers.
Als uitheemsche bloemen staan ze daar te midden de
eentonig grijs-witte huizen die hen omringen. Trams rijden
koortsig voorbij, de menigte loopt onverschillig langs de
oude monumenten, getuigen van Florence's wel en wee.
Alleen de vreemdelingen, die van alle kanten der wereld
komen toegestroomd, blijven staan voor de eeuwige schoonheid van Ghiberti's bronzen deuren in 't Baptisterium, of
voor de slanke lijzigheid van Giotto's campanile eene
massa van marmer log aan den voet, uitschietend in rechte
lijn hemelwaarts, voorzien met vensters die grooter, hooger,
talrijker worden met elke verdieping, en alzoo eene buitengewone lichtheid aan 't geheel geven.
De zware deuren van S. Maria delle Fiore staan open.
Wat moet de pracht daar binnen zijn, als de kerk hier
buiten reeds zoo heerlijk schittert!
Diep is de ontgoocheling; instede van de verwachte
kleurenweelde en warme zonbelichting, ontwaart men eene
duistere, doffe ruimte. Door de enge vensters, hoog aan
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't gewelf, dringt een schaarsch schemerlicht binnen. De
vale, grijsbruine wanden zijn naakt en koud. Geen rijkversierde altaars, geen glanzende marmerzuilen, geen blijde
wemeling van levende fresco's. 't Is alles doodsch en droef
en somber. Enkel in de verte, gansch op 't einde van het
enorm schip, flikkeren brandende kaarsen en fonkelt eene
vlam voor het tabernakel. Onbepaald glimmeren de marmeren vormen van Michel-Angelo's Pieta in 't onzeker
licht, en als verdoofd stijgen de stemmen der kanunniken
die in het gestoelte hun officie psalmodieeren.
Die naakte Duomo is eene abnormaliteit in het glanzende Italië, en nog meer in het zoo kleurlievend Florence.
Gansch anders is S. Maria Novella, insgelijks in bonte
marmeren getooid van buiten, maar ook van binnen warm
en levend. De gansche kerk ademt het gebed, de innige
aanbidding. De steenen verdwijnen onder schilderijen.
Ghirlandajo versierde het koor met eenige zijner beroemdste
werken, zoo mooi van groepeering en schoon van uitdruk
stelde hij het leven van den-king.Iersfco'
Doopei en van de heilige Maagd. Ook uit oogpunt van
't Florentijnsch leven, van de Florentijnsche maatschappij
ten tijde van Ghirlandajo zijn ze hoogst belangrijk. Ver scheidene portretten van tijdgenooten zijn er in te vinden,
onder andere die van de deugdzame Lucrezia di Medici,
de moeder van Lorenzo en Giuliano, de echtgenoote van
Pietro di Medici. Ook het beeld van Giovanna Tornabuoni
gaf de schilder; de schoone Giovanna, eene der sterren van
Florence's adel; aanbeden door haar man, bemind door
allen, gehuldigd door iedereen, geliefkoosd door het lot en
opeens, in vollen gelukroes weggerukt door den onverbiddelijken dood, op twee-en- twintigjarigen leeftijd, in het ter
wereld brengen van haar kindje. Hachelijk lot van die
gelukkigen ! Weinige jaren later moest haar man, insgelijks
Florence's bedorven kind, op zijne beurt bezwijken, nog
geene dertig jaren oud, slachtoffer van den strengen
Savonarola.
Eene vreemde figuur, die Savonarola, verbijsterend en
geheimzinnig. Wat was hij in der waarheid? Een heilige?
een tyran? Wie zal 't met zekerheid zeggen ?- Zijn portret
in S. Marco, zijn klooster, laat geen bevredigenden indruk
-
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na. Een hard profiel - un profil de bouc zooals iemand
zegde -, een mond die zich nooit tot een glimlach scheen
te kunnen plooien, brandende asketen oogen; maar geen
zweem van zachtheid, van érbarmen, no milk of human
kindness ». Eene groote ziel, ongetwijfeld, diep verbitterd
en gewond door de handelwijze van Christus' onwaardigen
stadhouder Alexander VI, gegriefd door de toenemende
losbandigheid, luxus-behoeften, vermindering van godsdienstig leven; maar ook een dweper, een miskenner van
's menschen natuur, een versmoorder van alle levensvreugde, die zijne stad wilde herscheppen tot een klooster
en de veelzijdige menschheid tot eenzelfde soort van grim
asketische kloosterlingen. Grove misgreep van doorzicht
die hem duur kwam te staan! Want Florence schudde, na
korten tijd, zijne zware hand af, en het vuur wreekte haar
van de auto -da -fe's waarin de dweepzieke monnik haar
dwong hare geliefde kunstschatten, juweelen en sieraden
te vernielen. Met zijn leven betaalde hij de ijzeren tucht
blindelings doorgedreven, en met de terugkeerende Medici
viel de lichtzinnige maatschappij met verdubbelden ijver
terug in hare genoegens en uitspattingen, de juist geleden
boetveerdigheid en rouw reeds vergeten.
Hemeisbreed is de afstand tusschen den wrangen Savonarola en den engelachtigen Fra Angelico, die enkele jaren
te voren in 't zelfde S. Marco klooster vertoefde en er zijne
onsterfelijke gewrochten achterliet in refter, chiostro en
cellen. Zijn geest was een geest van zachte teederheid, van
nederigheid, van innig minnen van 0. L. Vrouw en haren
goddelijken Zoon. Niets steil of stijf of streng vond er in
die zuivere ziel plaats; geen beoordeelen of verdoemen van
den evenmensch, geen streven naar de kastijding van een
andermans gebreken. Liefde alleen vervulde zijn hart;
reine, goddelijke liefde, vol licht en blijheid en eeuwige
jeugd. Geene geleidelijke evolutie in die kunst; enkel de
poëtische uitdrukking van eene ziel waarin, tot in de hooge
jaren, de eenvoud en de reinheid van een kind leefden.
Welke schilder heeft ooit madonna's geschapen, jeug
diger en maagdelijker dan de zijne? of engelen, onnoozeler
en blijder in ongerepter hemel-reinheid? en heiligen, losser
-
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van der wereld boeien, brandend van reiner liefde, reeds
verloren in visioenen van hemelsche heerlijkheid ?
Hij staat ongeëvenaard, de nederige pater, die schilderde zonder model, uit loutere ingeving, enkel luisterend
naar den wonderen zang van goddelijke melodij in zijne

ziel.
De geniale Giotto, zoo diep van uitdrukking, is plomper nog van uitvoering; zijne maagden en engelen hebben
niets etherisch. Botticelli en Filippo Lippi missen de
kinderziel van den Beato. Hunne madonna's en bambini
hebben vaak iets licht verontrustend. Raphael geeft aan de
kinderen van zijn brein eene onovertroffen edelheid van
uitdrukking en gebaar, maar het hemelsche is er niet meer.
Hemelsch is alleen de Beato Angelico, die hier leefde
en bad en minde in dat eenig schoon klooster, waaruit de
monniken verjaagd werden, waarop de Staat, eens te- meer,
de hand legde.

Hoe hoog toch staan, al hebben zij de reine naiëveteit
niet van Fra Angelico, die echt Florentijnsche kunstenaars,
Botticelli en Filippo Lippi 1 Deze ook een kloosterling,
maar uit zijn klooster gevlucht en- levend in ontucht,
verbreker van zijne geloften van gehoorzaamheid en zuiverheid ; artist toch tot in de ziel, en schepper van oneindig
mooie, fijn
n innige gewrochten.
Achter zijne titaansche muren bewaart het Paleis Pitti
er menig; en ook in de Uffizi, zoo rijk aan wonderen der
kunst, tellen ze onder de fraaiste.
Geen andere stad heeft zulke prachtige musea als het.
bevoorrechte Florence. Welk is het schoonste, het rijkste
aan meesterwerken ? 't Paleis Pitti, dacht ik, den eersten
keer dat ik ze zag. Nu zou ik eerder de palm geven aan
de Uffizi. Ginder zijn de kunstschatten talrijk, maar hier
zijn ze letterlijk opeengestapeld. Botticelli, de beide Lippi's,
Fra Angelico, Raphael, Titiaan, ze zijn daar allen, de
grooten, in rijke kunstweelde.
Weliswaar zijn ze insgelijks vertegenwoordigd in 't
Paleis Pitti door onsterfelijke gewrochten. De edelschoone
Madonna del gran Duca van Raphael is daar; ook zijn
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portret van Paus Julius II, dat weergaloos meesterstuk.
Onzen Van Dyck vonden wij er insgelijks terug, met eenige
portretten; en het deed deugd aan ons hart te bestatigen
hoe de Vlaamsche schilder zijn rang houdt nevens de
grootsten onder de grooten. Waarlijk, wat fijnheid van
toets, distinctie, diep kustgevoel en levensschepping betrof,
moet hij voor geen ander onderdoen!
Indien de Uffizi en 't Paleis Pitti mogen aangezien
worden als de gewichtigste musea, toch zijn ze de eenige
'niet van die gelukkige stad, die zelve als een groot museum
zou kunnen doorgaan. Nog bezit zij de Accademia, minder
rijk aan schilderijen wat het getal aangaat, maar niet minder
bevoordeeld wat de waarde er van betreft.
Zij bezit onder andere eene prachtige Afdoening van
't Kruis, van Fra Angelico, eene allerschoonste Aanbidding
der Koningen, van Gentile da Fabriano, en bovenal die
heerlijke, uiterst bekoorlijke «Primavera » van Botticelli,
waarop de critici al hun vernuft scherpen om er de eigenlijke bedoeling van den meester uit te halen. Echte Renaissance-schepping, mythologisch en heidensch van apvatting,
maar zoo verrukkend aanminnig en harmonieus in de groepeering van zwevend dansende meisjes in sierlijke draperieën gehuld, dat het reeds een geluk is waarover men
dankbaar mag zijn, het te mogen aanschouwen.
Dat gevoel van dankbare bewondering grijpt u dikwijls
:aan in Italië, en bij voorkeur te Florence. Zoo ook in den
Bargello, voor Donatello's beiteiwerk, zijn fieren St. Joris
en vooral zijn allerliefst St. Janneken van groenerig brons,
oo kinderlijk rein en zoet. Zoo ook voor Michel Angelo's
grafmonumenten van Giuliano en Lorenzo di Medici in de
Nuova Sagrestia der S. Lorenzo -kerk.
Gelukkige stad die zulke hoog edele kunstenaars onder
hare zoons mocht tellen! Als eene verblindende zon schitterde zij aan het uitspansel der kunst. Nu is zij sedert
langen tijd in de schaduw teruggezonken. Wie spreekt van
haar in de moderne kunstwereld? Zij leeft van hare herinneringen, zij teert op haren roem van eertijds. Maar van
die tijden van schoonheid, van poëzie en kunst schijnt nu
nog iets in haar atmosfeer te zweven dat elders niet te
vinden is iets hoofdig en fijn wellustig, een geur van
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overbeschaafdheid die treffend is, zelfs in dat van oudsher
ontwikkelde land, waar den nederigsten boer beschaving
en fijne manieren eigen zijn.
-

**
't Was avond geworden : een zoele zomeravond, vol
bloemengeur en stergeflonker. Zachtjes ruischte de Arno
onder onze vensters; geen ander gerucht op den eenzamen
Lung' Arno dan, in de verte, een verdoofd gedruisch van
karren en rijtuigen. Florence rustte uit na den heeten dag.
Opeens klonk op straat eene zachte Italiaansche melodij.
Een man stond daar en zong, zichzelf op eene mandoline
begeleidend, en het oog gericht naar de opene vensters van
het hotel. Hij had eene soepele, goed geschoolde stem, alhoewel reeds versleten, en droeg met smaak en gevoel eene
dier sentimenteele, suikerzoete wijzen voor, eigen aan de
Italiaansche muziek. Met echte kunst had deze romance
niets gemeen ; in eene andere omgeving, onder een anderen
hemel zou ze ons op de vlucht gejaagd hebben. Van avond,
onder dien tintelenden sterrentrans, voor dat suizelend
water, in die lucht zwaar van bloemengeuren, gezongen
door die streelende zuiderstem en begeleid door het geritsel
der mandoline, vervulde zij ons met aangenaam genot, en
we luisterden met pleizier.
De man was een arme drommel, een straatmuzikant die
dankbaar de hem toegeworpen muntjes opraapte. Maar hij
had die gemakkelijke zwierigheid van houding en dat instinctief muzikaal gevoel der Italianen. Met een beetje verbeelding
zouden wij in hem een dier aristocratische seigneurs uit den
tijd der Renaissance kunnen herkennen, die, de fluweelen
muts met wuivende pluim op het hoofd, de korte kape om
de schouders, eene serenade aan hunne dame gingen geven.
Xvl
RAVENNA
Met den nachttrein aangekomen. Niet gemakkelijk is
het te Ravenna te geraken; treinen en aansluitingen laten
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evenveel te wenschen over. Even wel we waren er, on dat
was wel 't voornaamste; reeds hadden we de onaangenaamheden van de reis vergeten. Bij ons uittreden uit het
station, kwamen al de rijtuigen op ons aangedraafd; de
koetsiers lieten hunne zwepen luid kletsen en boden
ons allen te gelijk hunne diensten aan. Wij waren nagenoeg de eenige vreemdelingen, dus eene wenschelijke
prooi.
Wat gedaan? We kenden de stad reeds; we wisten dat
ze niet uitgestrekt was en dat de merkwaardige gebouwen,
op twee na, niet ver uiteen lagen. Te voet gaan lachte ons
toe, na de ongemakkelijke nachtreis. Maar de zon stond
reeds hoog, 't zou heet gaan worden, en mijne gezellin
schrikte voor de warmte. Beter dus ons niet onnoodig
te vennoeien en een rijtuig te nemen. Onder de koetsiers,
door de hoop stout gemaakt, zoodat zij op het punt
stonden ons bij den arm te grijpen en naar hunne respectievelijke rijtuigen te sleuren - op gevaar af ons te vieren
kozen wij er eenen uit, een knaap bijna nog, wat-deln!
minder ondernemend tegen onze personen dan de anderen,
en wiens open gezicht en erljke oogen ons bevielen. Vol
blijdschap sloeg hij het laag portierken open van zijne
ouderwetsche kales, sprong op den bok, zweepte zijne
paarden, en op een draf reden we weg uit de groep die

morrend achterbleef.
De straten waren ledig; nauwelijks hier en daar een
dralende wandelaar of eene haastige huisvrouw. Onder de
glanzende zon bleef Ravenna doodsch. Waren we hier
waarlijk in eene Italiaansche stad? Was het niet voor de
opschriften, we zouden er aan twijfelen. Terwijl zelfs de
kleinste, nietigste steden in Italië, altijd iets schilderachtig
en artistiek hebben, zoodat men uren lang door de straten
kan dwalen en zijn schoonheidslust bot vieren op al de
onverwachts oprijzende hoekjes en winkels, schijnt deze
eene uitzondering. Platte straten, onhebbelijk geplaveid,
banale huizen, een gemis aan kleur, aan lijn, aan fantazie.
Een door-en-door provinciale klein stad, eentonig, vervelend, drukkend vän onbeduidendheid.
Toch had zij haar uur van macht en luister, die treurige stad. Eens was zij eene hoofdstad, de nieuwe zetel van
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een schijnbaar sterk gevestigden troon, de mededingster
van Byzantium. Odoacer heerschte er, een der eerste
barbaarsche vorsten die een rijk wist te stichten tusschen
die talrijke benden die, aan een onweerstaanbaren vloed
gelijk, het Romeinsch keizerrijk binnendrongen.
Ook Theodoric voerde hier zijn staf, hij, de grootste
misschien onder die ruwe barbaren, een man van wil en
kracht, van cultuur en fijnen kunstzin tevens. Hem werd,
een eindje buiten de stad, een mausoleum opgericht, tienhoekig en overdekt met eene koepel uitgehold in éen
enkelen, geweldigen steenklomp. Bijzonder schoon of
kunstvol is het wel niet, maar toch grootsch door loutere
eenvoudigheid.
Van zijn paleis blijft er niet veel meer over dan eene
brokkelige façade met rondbogen op kleine zuilen rustend.
Maar andere gebouwen, door hem opgericht, staan nog in
volle schoonheid. Bij voorbeeld die vol-schoone basiliek,
S. Apollinare nuovo. Theodoric kleefde de kettersche leer
van Anus aan en stichtte dezen tempel voor den ariaanschen
godsdienst. Die kerk is voorzeker een der belangrijkste van
gansch Italië. Zij heeft een prachtig langschip, fraaie
marmeren kolommen met sierlijke kapiteelen en vooral
allerkeurigste mozaleken langs de muren, tusschen de
slanke zuilen in en de smalle lage vensters tegen de zoldering aangebracht. Langs den eenen kant stellen ze eene
lange, reeks heiligen voor; langs den anderen, een stoet
niaagden en heilige vrouwen, allen in 't wit op gouden
grond, en zich wendend naar de majestueuze middenfiguur,
boven 't koor, Christus tusschen zijne Engelen.
In talrijke kerken van Italië mag men van die oude,
interessante of zelfs ov&schoone mozaïeken bewonderen.
Nergens, echter, zulke pracht als te Ravenna. Zijn deze
van S. Apollinare nuovo reeds zoo bewonderenswaardig,
wat dan gezegd van degene die het mausoleum van Galla
Placidia, de dochter van Keizer Theodosius, versieren?
Alle verwachting gaan zij te boven; met bewondering
gesIagen, bijna hijgend voor die zich opeens ontsluierend
heerljkheid, blijft men staan op den drempel van het laag
gewelfd gebouw, dat niets anders bevat dan groote marmeren sarcophagen; maar het geweif prijkt met de schoonste
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mozaïeken der wereld, misschien, die in weelderige pracht
schitteren op donker-blauwen grond, met een verbazenden
rijkdom van fijne arabesken, gulden, groen, wit, in schelle
kleurenladder, maar zoo smaakvol en artistiek geharmonieerd, dat er geen enkele toon schart. Alleen dit mausoleum is de lange, vervelende reis waard!
't Zelfde mag gezegd worden van S. Vitale, de achthoekige kerk gebouwd naar S. Sophia te Constantinopel,
onder de regeering van justinianus. Het rijk der OostGcthen was gevallen. Ravenna onder de heerschappij van
het Oostersch-Romeinsche rijk gekomen. S. Vitale's ronde
dorn wordt gedragen door elegante dunne zuilen, twee aan
twee, getopt met mooie, fijngebeitelde byzantijnsche kapiteelen. De apsis is met allerbelangrijkste mozaïeken ver
sierd. Van den eenen kant, Keizer Justinianus met zijne
hovelingen; tegenover, zijne gemalin Theodora met
priesters en hofdames. Boven het altaar, Christus en
heiligen; aan den ingang van 't koor, tafereelen uit het
Oud Testament. Het gansche koor glanst in weelderige
pracht.
De beelden van de byzantijnsche Keizer en Keizerin
komen eenigszins vreemd voor in eene kerk! En on weerstaanbaar rijst de geschiedenis op van dien keizer die,
alhoewel een der grootste Oostersche vorsten, toch verre
was van een heilige; van haar ook, de arme danseres, die
het door hare schoonheid, door haar vernuft, door haar
arglistig genie, zoo ver wist te brengen, dat ze als wettige
keizerin kwam te heerschen over den keizer en het keizer
rijk.
Vreemde tijden, verwarrend keizerrijk, waar geene
dynastie zich op den troon kon vasthechten, waar de
volkeren zich lieten beheerschen door den eersten den
besten avonturier, waar men aan de keizerin niet naar
deugd vroeg, maar enkel naar schoonheid, waar het Hof
alle oogenblikken het tooneel was van de gruwelijkste
tragedies.
Hoe ver door den geest verwijderd van ons, Westerlingen, is dat rijk van Byzantium, waar 't Latijnsch ele
ment zoo snel versmoord werd door het Grieksche, hoe ver
van ons dat Oostersch-Romeinsch Rijk, dat onder een
-
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vernis van overbeschaafdheid en -cultuur, een onoverwin
baren fond van barbaarsche sensualiteit en gruwzaamheid
verborg. Enkel in 't verre Oosten, of in de moderne
tijden -- bij de bedriegelijke Slaven kunnen die paleistragedi es afschuwelijk-bloedige dramas losbreken, of
die onreine schaamtelooze vorstinnen, dronken van weeldeen wellustdorst gevonaen worden.
-w

Andere schaduwen rijzen op in die hybridische stad,
waar Rome buurtschap hield met Byzantium en de barbaarsche wereld, waar Arius recht stond tegenover Christus.
Door deze straten zwierf de groote Florentijnsche banneling,
in deze kerken kwam hij troost zoeken, aan deze stad bood
hij de hulp van zijn woord en van zijne hand, gedurende
dien somberen strijd tusschen paus en keizer. Flier einde
trad die woelige ziel, zoo dorstig naar vrede, in den-lijk
eeuwigen Vrede, en jaloersch bewaart Ravenna zijne arch.
-

Wel herdacht Florence haar kind, later, toen de onlusten

voorbij waren, en alleen de roem van den verjaagden zoon
Italië's hemel als eene zon verlichtte ; zij werd eindelijk fier,
over zijne grootheid die de hare vertienvoudigde, en zij
wendde stappen aan om ten minste zijne beenderen in
haren schoot te mogen bergen. Maar haar verlangen en
rouw kwam te laat. Voor goed moest ze afstand doen van
den grootsten der zonen die zij ooit ter wereld bracht.
... Happier Ravenna! on thy hoary shore,,
Fortress of falling empire! honour'd sleeps
The immortal exile; . . . . . . - .
While Florence vainly begs her banish'd dead and weeps.
Minder grootsch, niet de algemeene eigendom der
wereld, maar toch ook eene kunstenaarsziel, een diepe rijke
natuur, was Byron, de romantische, ongelukkige, ontredderde Byron. Niettegenstaande zijne kleine kanten, trilde
hij toch voor al wat edel en groot was, en hij aarzelde niet
zijn leven op te offeren aan eene groote zaak. Hij verbleef
eenigen tijd onder Dante's schaduw, in die doodsche stad,

AQUARELLEN UIT ITALIË

I8I

olie hem reeds een voorsmaak gaf van dat land der Grieken
voor welks onafhankelijkheid hij zijn bloed ging vergieten,
en zijn jong leven, open voor alle droomen, opgeven.
Maar al die groote schaduwen zijn in 't verleden ver
rijk, de invallen van Barbaren,-dwen.HtRomisch
het juk van Byzantium, de gruwelijke onlusten der midden
strijd tusschen arianisme en christianisme-euwn,d
zijn tot rust gekomen in den oceaan der tijden. Geen
zucht er van komt nog de hedendaagsche baren rimpelen.
Alleen de steenen gebouwen zijn nog daar, getuigen van
eertijds. Paleizen, graftomben, kerken, ze staan daar,
herinnerend aan Ravennas politieke wisselvalligheden, of
aan den langen strijd der arglistige ketterij tegen het einde
zegevierend catholicisme.
-lijk
Nevens het ariaansch doophuis, mooi versierd met
keurige mozaïeken, rees het katholieke baptisterium, acht
gebouw, met ruime marmeren doopvont in 't-hoekig
midden, en rijke mozaïeke versiering op wanden en gewelf.
Was S. Apollinare Nuovo den ariaanschen godsdienst
.gewijd, dan toch vond de ware godsdienst zijne toevlucht
in S. Apollinare in Classe.
Deze merkwaardige baziliek bevindt zich een uur of
zoo buiten de stad. De weg liep er heen, nauwelijks kronkelend, stofferig wit, verblindend in het heete middaguur,.
Eene lichte laag wolken, zondoorgloeid, betrok de hemelskom. Al was de zon onzichtbaar, toch verbrandde ze onze
wogen ; 't was stikkend heet en logzwaar als voor een
onweer. De paarden deden wolken stof opdwarrelen, van
dat fijn, prikkend, verraderlijk kalkstof, dat in oogen, neus
en mond dringt en de vliezen ontsteekt. 't Gras langs de
kanten was grijs bestoven : geen spierken groen meer te
'bespeuren. In den verren omtrek, geen boom, geen
heesters, geen lommer. 't Was alles plat, eentonig grijs ;
een Nederlandsch plein kon niet vlakker zijn.
Er bestaat een fraaie Pineta niet ver van hier; Byron
bezong ze in harmonieuze verzen. De koetsier vertelde er
ons wonderen van en wilde er ons volstrekt henen voeren.
Niet ver was het; 't kon wel zijn, maar toch zoo ver dat er
geen schijn van te ontwaren was aan 't verste uiteinde van
den zoo wijden horizont. We waren overigens op weg naar
,
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S. Apollinare, waarvan de zware massa en de logge campanile reeds in de verte zich verduidelijkten, en waar wij
eerlang eenige koelte zouden mogen genieten !
Eenzaam was echter de schroeiende heete weg niet.
Gansche benden vrouwen en meisjes ontmoetten we, stads
gekeerd en dapper doorstappend op hunne bloote-warts
voeten door het stuifzand. Zij droegen kousen en schoenen
in de hand, en een zakdoek verdedigde hun hoofd tegen de
verborgen loodzon. Ook menige kar vorderde langzaam,
voortgetrokken soms door acht of tien buffels, twee-aantwee gejukt. Zonder haast, met regelmatigen, zekeren stap,
gingen ze op hun doel af, terwijl hun menner op de kar in
loom en slaap lag uitgestrekt.
Eindelijk genaakten wij de kerk, eenzaam gelegen
tusschen velden en weiden. De zware, ronde campanile
staat nevens de apsis als een stoere, krachtige waker. Geen
marmeren bekleeding hier, noch ergens te Ravenna, roode
baksteenen in primitieve naaktheid. Maar van binnen is het
anders. Al heeft de schoone baziliek veel geleden, toch blijft
ze indrukwekkend. Sedert eenige jaren echter wordt ze ge -

restaureerd; wel vordert de arbeid langzaam -- in Italië kent

men geene haast maar hij vordert toch; eens zal de kerk
in hare vroegere pracht prijken. Nog straalt haar koor
met heerlijke mozaïeken en de zuilen die hare gebalkte
zoldering torsen, moeten voor geene andere onder
-doen.
Zoowel als hare evenknie, S. Apollinare nuovo, blijft
S. Apollinare in Classe de volmaakte en zoo interessante.
type van de christene bouwkunst in 't begin der midden
eeuwen, eenvoudig van ontwerp, edel van lijnen, sober van
versieringen als de eerste Romeinsche bazilieken, waaruit
ze rechtstreeks geboren werden.
't Was reeds laat toen we ons weer naar de stad
begaven. Grijs was de lucht; als in een broeikast drukte
de hitte; de paarden liepen onverschillig en loom, terwijl
de koetsier op den bok dommelde, en ontzenuwende ver
ons te zeer overmeesterde om ons eenig gesprek-moeins
toe te laten.
We hijgden naar Venetië's frissche zeelucht.
-S
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XVII
VENETIË
We werden in den vroegen morgen wakker met het
aangenaam gevoel dat we waren in die tooverachtige stad,
zoo ongelijk aan alle andere, zoo in-schoon en poëtisch; «an
abode of bliss », eene droom-stad, opzettelijk geschapen,
zou men denken, voor verliefden, dichters en kunstenaars.
Geen karrenlawaai in de enge straten, geen zweep
geen snorrende autos. Hier toch mag men naar-gekits,
hartelust rondslenteren en verstrooid zijn, zonder ieder
oogenblik om zijn leven te moeten denken! Eene weelde die
ten onzent, tot in de kleinste dorpen, enkel bij overlevering
nog gekend is!
In Venetië worden de luidruchtige, verpestende autos
vervangen door sierlijke, slanke gondels, geruischloos glijdend op de spiegelende kanalen.
De jonge dag was sinds korten tijd den nacht ontwassen. Langzaam schudde de piazza S. Marco haren
laatsten slaaplust weg. De heerlijke winkels van juweelen
en kristal bleven nog gesloten; maar de duiven van S. Marco
waren reeds op hunnen post, vinnig en onbeschaarnd, ten
volle overtuigd dat ze daar thuis hoorden, dat de beitelwerken der kerk enkel bestonden om hun tot slaapvertrek,
de piazza tot salon en de menschen tot gastheeren te ver
strekken. Vrees of aarzeling kenden ze niet, uit den weg gaan
nog minder. Druk, gewichtig, trippelden en huppelden ze,
hier en daar een korrel mais of een kruimel brood oppikkend, den gependen staart, 't mooi geschakeerd kopje, de
scherpe zwarte oogjes in bestendige beweging.
De schel-gekleurde mozaleken tafereelen boven Sint
Marco's bronzen poorten flonkerden in de koesterende zonnestralen; het quadrige op het balcon en de metalen koepels
fonkelden in het tintelende licht. Op 't einde der piazzetta
glansde de Canale grande als glinsterend gewaterd satijn,
doorstreept met vloeiend goud.
Reeds riepen de gondoliers ons toe: « Gondola, signore,
gondola! » Bekorend genoeg was het, van af den vroegen
-
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morgen op de kalme waters te gaan wiegelen tot 's avonds
toe, en den vliedenden tijd weg te droomen!
Maar nog meer trokken ons S. Marco's gapende deuren
aan. Eerst en vooral wilden wij de heerlijke kerk terugzien.
Karig drong het daglicht in de donkere beuk; alleen
het transept werd door een bundel opensproeiende stralen
opgeluisterd. Eenige vrouwen in biddende houding neer
volgden de vroegmis in 0. L. V.-kapelleken. Een-geknild,
oude koster, in een verschoten blauw kleed, schoffelde
met sleepende voeten op den gebulten marmeren vloer en
bood aan alle voorbijgangers zijne offerdoos aan, waarin
het geld schril klonk, grammoedig mopperend wanneet
men niet gaf.
De prachtige, oude mozaïekversiering, met donkere
lijn op gouden fond, op muren en gewelf, glinsterde mat in
't gedempte licht. Op de balustrade, die het koor afsluit,
rezen de bronzen apostels in weidschen eenvoud : de jala
d'oro, 't weergaloos altaarstuk van zuiver goud, met fijne
gravuur en lichtuitspattende edelsteenen bewerkt, glim m.erde zacht op 't groot altaar.

Niet groot is die kerk waar het lichaam van den
Apostel Marcus in rust; zelfs klein, vergeleken met den
Duomo van Milaan of met het reusachtig St. Pieter te
Rome. Maar wat is ze schoon, in- en door-schoon! Als een
poëem van zuivere schoonheid staat ze daar, ongeëvenaard
in al hare kunstpracht en weelderige fantazie. Geene kerk
ter wereld, misschien, paart zulke harmonieuze eenheid
met zulke wispelturigheid van details. Want er is van alles
in dat gebouw; al houdt de byzantijnsche stijl de hoofdrol,
toch kan men er den romaanschen en den gothischen nagaan; -- en toch is alles een, toch is er niet een wanklank,
en werkt alles samen om een wonderbaar geheel uit te
maken. Een prachtig schrijn, grootsch van lijnen, keurig
tot in de minste onderdeelen der versiering; een wonder van
-eenvoud en verbazenden rijkdom tegelijkertijd. Geen
schelle kleuren, geen schreeuwende draperieën, geen
enorme standbeelden. Eene algemeene matglanzende tint
bekleedt het geheel; de standbeelden zijn minder dan
menschengrootte en in somber metaal, de preekstoelen,
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i nsgelijks van diepgekleurde marmersoorten vallen niet
dadelijk in 't oog.
Maar die matgianzende bekleeding bestaat uit de
schoonste mozaleken die men zich denken kan; de stand
beelden zijn van 't rijkste bruin of groen brons; die preekstoelen van donker-groen marmer, steunend op fijne roode
zuiltjes, zijn meesterstukken van goeden smaak en weelde
van 't zuiverst allooi, benijdenswaardige buit, uit verren
zegepraal meêgebracht.
Over 't geheel hebben de eeuwen eene patine gelegd,
die alle hoeken heeft verdoofd, alle kleuren verzacht, eiken
brusken overgang gesmolten, en zoo het heerlijkste kleurenspel teweeggebracht en tevens de stemmigste gebed-atmosfeer die men zich droomen kan. In dat schoonheidsmidden stijgt de ziel vanzelf naar de Volmaakte Schoonheid, den Ongezienen Luister, waarvan al onze aardsche
schoonheidsdroomen, al onze linksche pogingen om ze in
kunstwerken uit te drukken, toch maar een flauwen weerglans geven.
Die sobere en toch kostbare schoonheid vindt men
geheel Venetië door; ze zweeft in de lucht, zé bekleedt die
wondervolle paleizen, die de smaiste, modderigste binnen
kanaaltjes boorden, maar bij voorkeur de breed wentelende
Canale grande. Hooge vierkante gebouwen, platte gevels,

rechthoekige vensters met een gothiek versiersel in den
bovenkanL en eene smalle, fijn-gebeitelde steenen omlijsting, somwijien verguld. 't Is alles, en 't is wonderschoon, zoo luchtig schieten ze op, onthecht van alle
zwaarheid van den steen. Bijna allen zijn roodaclitig
gekleurd met eerie matgetinte waterverf, warm en rijk
van toon.
Ze staan nog alien daar, de paleizen van die patriciërs
wier namen beroemd zijn in Venetië's geschie--familën,
denis : Dandolo, Foscari, Morosini, Grimani, Loredano.
Hoog uit schetteren die namen in de annalen der machtige
dogen. Tusschen hen wenkt de schaduw van den rampzaligen Marino Falieri, wien de achterdochtige, wraakzuchtige
republiek ter dood veroordeelde; van de schoone Catharina
Contarini, koningin van 't eiland Cyprus, echtgenoote van
Pierre de Lusignan, uit de familie die koningen gaf aan
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Jerusalem. In een der kleinste paleizen langs de Canal&
grande leefde de beruchte Bianca Capello, de jonkvrouw
van edelen huize, die op zestienjarigen leeftijd wegvluchtte
met een plebejer, onbeduidend en nul, het huwelijk met
hein aanging, en zich te Florence vestigde om aan Venetië's.
wraak te ontsnappen. Korte jaren nadien weduwe geworden,
had zij het toeval geholpen? men heeft het nooit
bepaald geweten dank zij hare gevierde schoonheid,,
hare schranderheid, wist zij het hart te bekoren van
een Medicis, huwde hem, en regeerde zegevierend overFlorence, terwijl hare bakermat haar niet alleen haren
eersten misstap vergaf, maar haar nu schitterende hulde°
bracht.
Ze staan nog allen daar langs het spiegelend water, die
paleizen die Venetië's vroegere macht vertellen. Die zo
stichtten zijn in 't verleden verdwenen ; niets dan hun naaar
klinkt nog zacht in ons geheugen. Hunne prachtige wo
grootste artisten gedecoreerd,:-nige,dorVtë's
behooren aan vreemdelingen. Venetië slaapt den diepen,
hopeloozen slaap der uitgeleefden. Ze kuiert onder den
glanzenden hemel, loom- droomend, behagen scheppend in_
hare eeuwige schoonte en in 't herdenken aan hare vroegere
heerschappij. Zij is niets meer dan een heerlijk museum,,
een innig kunstgenot der minnaars van de schoonheid. Het
leven heeft haar verlaten.
Maar vroeger leefde zij een vurig, krachtvol leven.
Hoog klopte haar hart, snel liep het rijke bloed in hare
aderen. Zij was eene koningin, die men bewonderde, maar
met vrees. Het fronsen harer wenkbrauwen, het klemmen
harer trotsche lippen werden angstig nagegaan; want haar
scepter kon zwaar neerkomen op hare onderdanen of geburen.
Hooghartig, tuk op rijkdom en macht, valsch en trou-weloos tegenover hare bondgenooten, zonder geweten als
net haar eigen belang gold, heerschte zij, onbemind door
hare gelijken, gevreesd door hare eigene kinderen. Want zij
heerschte niet door de liefde, maar door de kracht en door
den angst, Zij gaf hun roem en weelde en kunstschoonheid,,
die vrucht van de weelde; maar zij kon hun het vertrouwen
,
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niet inboezemen in hun eigen lot en bestaan, in de toekomst
van een vredigen ouderdom.
Met het toenemen harer macht, nam ook baar instinct
van dwinglandij en somber wantrouwen altijd meer de
bovenhand. Niemand, onder haar juk, was nog zeker van
zijn leven : een onnadenkend uitgesproken woord, eene
aarzeling in het hulde-brengen, minder nog, de naamlooze
aanklacht van een vijand waren genoeg om iemand ver
dacht te maken. En een verdacht man was een dood man 1
Ze weten ervan te spreken die kleine zaal van het
dogenpaleis, waar de Raad der Tien vergaderde, - die
vreeseljke opperraad die Venetië's levens in Zijne handen
hield! - en die nog kleinere kamer, waar de opperste drie
älleen zetelden en kennis namen van de aanklachten door
onbekenden toevertrouwd aan de afschuwelijke bocca di leone.
Hij ook weet ervan te getuigen, die zoo fraaie ponte del sosbiri, zoo sierlijk geworpen over 't klein kanaal tusschen het
Paleis en het somber gevang. Menigvuldig zijn de slachtoffers, die van daar in duistere nachten in de donkere
waters den dood ten proOi gesmeten werden, veroordeeld
zonder verhoord te worden,, zonder een woord ter eigen
verdediging te hebben mogen uiten.
Gruwelijke heerschappij, die in die wondere stad van
-

weelderige kooplieden, van rijk-begaafde kunstmeesters,

van hoog-bruisend leven, een atmosfeer schiep van donkere
vrees, laag verraad en vreeselijke wraak.
Vreemd volk, dat pronkte met zijne godsdienstige
gevoelens en alles veil had om tempels op te richten der
Godheid waardig; die er hoogen prijs op stelde St. Marcus'
lichaam te bezitten; maar dat - zonderling onlogisch geen hulp aan de kruistochten verleende, dan als het gold
Venetië's mededingster, het keizerlijk Byzantium, te vernederen; dat het leven van den mensch voor niets telde; dat
lachte om de' heiligste beloften, en doof bleef voor 's pausen
dringende aansporing om aan het christen verbond tegen
den Turk deel te nemen, totdat de zegevierende wapens
van Islam haar eigene heerschappij bedreigde; dat, met een
woord, zich nooit geleiden liet door zuiveren edelmoed of
belanglooze menschenli efde, door ootmoedig gehoorzamen
aan Gods wil en wet. Rijk begaafd volk, maar enkel gespitst
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op stoffelijke welvaart, op wereldsche geneugten, op goud
en goederen.
Al de getuigen van 't verleden, te Venetië, ademen
weidsche pracht, kostbare weelde.
Waar bestaat een rijkere kerk dan S. Marco? Waar
een prachtiger paleis dan het Paleis der dogen, dat er aan
paalt, zoo vreemd van bouwtrant, zoo Oostersch reeds
met zijne opzichtige gevels en spitse vensters, zoo heel
verschillend van de strenge, titaansche paleizen van Rome
of Florence.
Der dogen woonstede heeft niets van een titaansch
gewrocht; 't prijkt met fraaie, lichte zuilenrij, 't log bovengebouw rustend op broze pilaren, tegen alle regelen van
evenwicht in. Maar wat geeft de verkrachting van een
bouwbeginsel indien de uitslag bevredigend is? Dit paleis
is een wonder van kracht en gratie, van Westersche
stevigheid en Oostersche bekoorlijkheid. Maar indien de
paleizen van Rome en Florence uiterlijk stroef er uitzagen,
des te blijder waren ze van binnen, de stuurheid bestreden
door liefelijke versiering, opwekkende schilderijen of
behangsels, schitterend verguldsel. Hier, integendeel, komt
de strengheid u tegen, zoodra - den imposanten trap van
't binnenhof bestegen - men zich in de zalen waagt.
Ruime, kostbaar versierde zalen, met prachtig beschot
van donkeren eik en onschatbare muurschilderingen. Door
de diepe vensters komt het licht schaarsch en geteemsd
binnen, bijna schuchter, alsof de blijde zonnestralen niet
durfden spelemei en in die ontzagwekkende vertrekken,
waar Venetië's meesters eertijds de belangen der Republiek
bespraken.
De heerlijke schilderijen der Venetiaansche School
verhoogen nog dien indruk van strenge pracht en ook van
stoffelijk ideaal. Titiaan, Veronese, de beide Palma's, Tintoretto, ze glanzen daar in wonderbare kleurenpracht, waar
heid van gebaren, uitbundig leven. Met hen alleen, tusschen
al de Italiaansche scholen, hebben onze Vlaamsche schilders
des sympathies d'âmes ». Kracht, leven, prachtige kleur,
wonderbare techniek, dat hebben ze in ruime mate; maar
de fijne idealiteit der Florentijnen is hier ver te zoeken,
-
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alsook hun innig godsdienstig gevoel, hunne bevallige
distinctie.
De visie der Venetianen was dezelfde niet meer.
Gewoon aan overvloedigen rijkdom, was hunne verbeelding
gevoed met visioenen van pracht en weelde : ze zagen
prachtig en luxueus. Maar 't godsdienstig gevoel was hun
onbekend; heerlijke menschen, onberispelijk schoon van
lichaam, zijn die Christussen, die Madonna's en heiligen,
maar loutere menschen, die 't goddeljk mysterie nooit met
zijne vleugels in 't voorbijgaan raakte.
Om nog een indruk terug te vinden van geloof en
zielsgebed, moet men teruggaan tot Cima da Conegliano,
en vooral tot dien grooten Bellini, van wien men de inschoone Madonna's kan bewonderen in de Accademia. Geen
jong, onschuldig, ongerept wezen, als bij Fra Angelico,
neen, maar eene ernstige, peinzende vrouw, die weet wat
het leven haar voorbereidt aan lijden en mysterie, en nochtans de toekomst te gemoet ziet met zwaarmoedige sereniteit en berusting, onderworpen aan Gods wil.
Maar de anderen: Titiaan, Veronese, Tintoretto, welke
verwonderlijke portretschilders! Hoe koninklijk, die afbeeldsels van Venetiaanshe patriciërs in rood of zwart fluweelen wambuis en zwaren gouden halsband; die dogen met
het goudbewerkt, vreemdvormig hoofddeksel; die edelvrouwen in rijke kleedij van stijf satijn of zwaar brocaat, het hoofd
en de schouders schitterend van juweelen en edelsteenen.
Ze zijn daar, levend alsof ze gingen spreken en kijken u
aan met hunne vurige of versienste oogen, met hunnen
schranderen, gebiedenden of listigen blik, hunne gesloten,
ßeheirnvolle ziel opengelegd door den genialen schilder.
Venetië's macht is lang voorbij; zij overleeft zich zelve
in een schoonheidsdroom. Maar is hare heerschappij ver
dwenen gelijk een vogel op de vlucht, toch heerscht zij nog
op de harten van kunstenaars en dichters. Aan al de minnaars van sçhoonheid, van poëzie en droom biedt zij hare
bekoorlijkheden, de verrukking van hare statige paleizen,
stemmige kerken, droomerige waters en zwierige gondola's.
Met moeite scheurde Byron zich los uit hare verleidende
betoovering, om zijne hulp aan de Hellenen te gaan bieden.
De dogenstad was de gedroomde omgeving voor den
-
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grooten romantieker. De ongelukkige Alfred de Musset
ontving hier de smartelijke wonde waarvan hij nooit genas,
maar die hem zijne onsterfelijke (( Nachten s) -inspireerde,
die ingevingen van louter zielepoëzie en diepe melancholie.
Hier ook liep Wagner's vlucht uit toen hij 't gevaarlijk
genot van Mathilde Wesendonck's nabijheid vaarwel zegde.
Hoevele anderen nog kwamen hier hun geluk of hunne
smart verbergen? Hoevele anderen hebben getracht hare
betoovering terug te geven door 't penseel of door 't woord?
Ruskin, om een enkelen te noemen, heeft haar een zijner
diepste, boeiendste, kunstvolste werken te danken. Indien
Venetië's bekoorlijkheid en schoonheidooit kon weergegeven
worden, dan heeft Ruskin dat doel bereikt in zijne ((Stones
of Venice ».

't Was gloeiend heet. Lange schuifgordijnen van
grijzen tijk beschermden de winkels der Piazza tegen de
felle zon. Op 't water gleden schaarsche gondels waarvan
de bezetters onzichtbaar schuilden onder de gesloten gor
/elze. De vaporetti vertrokken naar den Lido met-dijner
volle lading., Zij hadden volkomen gelijk, die menschen ;
daar, aan de zee, zou het toch mogelijk zijn te ademen op
dezen zwaren Augustus-namiddag; de lucht zou er minder
wak drukkend zijn.
Een oogenblik later stapten wij ook op een vaporetto,,
dat ons na enkele minuten op den Lido deed aanlanden.
Hier den tram genomen tot de badinrichting; een plaatsje
uitgezocht op het ruime terras, boven de zee, en, nu naar
hartelust van de koelte genoten ! Ja wel! 't Was er niets
meé ! Wel spiegelde de Adriatische zee heerlijk diep groen blauw, tintelend en fonkelend tot den verren gezichteinder,
waar ze met donkeren gloed tegen het klare hemelgewelf
afstak; want van een zacht samensmelten van lucht en
water in een vagen mistsluier is hier geen spraak. Wel was
het een lust de schitterende lichtvonken te bewonderen die
uit de beweeglijke rimpels der watervlakte opschoten; wel
ging er door de zoele lucht een lekker frisch, alhoewel bijna
onbespeurbaar tochtje. Maar, eilaas, de zee, voor het terras,
was vol zwemmers en zwemsters, die hunne vaardigheid
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lieten bewonderen ofwel turnoefeningen onder onze oogen
kwamen maken, dit alles begeleid, bij de dames vooral,
met schrille kreten en uitbundige gebaren. Het terras zelve
was opgepropt met menschen, die zeker niet het honderdste
leel van éene hunner gedachten aan 't overschoon tafereel
van zee en hemel wijdden; erger nog, bij den ingang
zetelde een vrouwenorchest, violen, alt, cello en piano, die
voortdurend, met hoogstens tusschenpoozen van korte
'minuten, de lucht deed weergalmen met allerlei muzikalen
bucht; en eindelijk, een comble, in een der zalen, die op
het terras openden, had men een skating-rink tot stand
gebracht, waarin talrijke koppels draaiden, draaiden, draaiden om en om,' terwijl het eentonig geronk van hunne
schaatsen hoorbaar werd zoo gauw de muziek eenigszins
'ophield of enkel afnam.
't Was afschuwelijk! een ware heiligschennis van pure
schoonheid, een atmosfeer van koortsige, 'lawaaiige drukte,
beladen met flauwe, ongezonde, laffe parfuineriereuken.
't Was onuitstaanbaar, en weldra vluchtten wij' weg van
die arme, verraden zee, waar geen stilte of eenzaamheid
'te vinden was, en ijiden naar Venetië terug.
Langzamerhand zeeg de nacht; paleizen, kerken en
kanalen verdwenen onder een sluier van donkerte. Enkel
de piazza en de piazzetta waren hel verlicht door groote
electrische globen; midden op de Canale grande heerschte
eene geheimzinnige duisternis, waar enkel de roodachtige lantaarnvlammetj es der vaporetti-landingplaatsen door
prikten. Ginder, te midden 't water, uit een onzichtbaar
orchest, steeg eene zachte, Italiaansche wijze in de lucht.
We namen eene gondola om er naartoe te gaan, en lang
aa,m gleden wij in den nacht .
-

-

De tonen der muziek werden duidelijker, naarmate we
'vorderden. Ze kwam uit eene, met papieren lampions
verlichte, groote, platte boot stil liggend in de Canale grande,
niet ver van de Accademia. Eenige zangers, mannen en

vrouwen, door violen en mandolines begeleid, zongen
eenvoudige romancen. 't Was geene grootsche muziek en
de zangers waren niet di pri'mo cartello, maar de stemmen
klonken aangenaam, de wijze. wiegend en streelend; de
indruk van dat geimproviseerd concert op dat donker
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kanaal, onder den sterrenhemel, in dien zoelen, halmen
zomernacht, was onbeschrijfelijk zoet.
Andere gondels kwamen g eruischloos aangevaren ,
onzichtbaar in hunne zwarte slankheid, enkel aangeduid
door het pinkend lichtje aan hunnen voorsteven. Weldra
was de boot der muzikanten door een ceintuur van kleinere
lichtjes omgord.
De zangers gaven ons eenige stukken; dan sprong een
hunner op eene der naaststaande gondola's en, zijn hoed in
de hand, collecteerde. Hoe zag hij zijn weg in die duister
vaartuig op 't ander? Hoe behield hij-nisva'te
zijn evenwicht op dien onvasten bodem, aanhoudend heen
en weer wiegelend? Mysterie! 't Scheen hem echter niet te
belemmeren, want na korten tijd had hij zijne ronde gedaan
en vervoegde zijne kameraden. Nog eene opgewekte wijze
tot dank, en de muziekboot trok langzaam weg.
Ook de gondola's gleden uiteen en verdwenen in de
felle donkerte. Niets hoorde men meer dan het ver gefluit
van een vaporetto; niets zag men dan den glorieuzen
sterrenhemel en de bevende lichtjes die den mysterievollen
duister nauwelijks doorboorden. Van tijd tot tijd streek een
somber gevaarte ons rakelings voorbij, en was alreeds
verdwenen.
't Was de Venetiaansche zomernacht in al zijne wonnige
weelde en heerlijke pracht.
XVIII

VERONA
Met leedwezen verlieten wij Venetië, de bekoorlijke

stad. Toch moet aan alles wel een einde komen, en 't werd
tijd dat wij ons aan Italië's betoovering onttrokken. Maar
niet zonder in Verona nog eens uit te stappen.
Padova met zijne wonderbare Giotto's, met zijne populaire St. Antonius-kerk, het liefelijk Vicence met zijne mooie
piazza del Municipio en zijne fraaie oudbakken straatjes,
kostten ons een zucht in 't voorbijrijden; maar we bleven
aan ons voornemen getrouw en stoomden verder naar
Verona.

AQUARELLEN UIT ITALIË 193

't Was rnarktdag. Op de piazza d'Erbe stonden talrijke kraampjes, tegen de biakende zon beschut door
enorme regenschermen, schei rood of verslenst groen,
die iets feesteijks aan de omgeving leenden, en bijzonder goed harmonieerden met de hooggetinte, door de zon
verbrande gebouwen, die de plaats omlijsten. Allerlei
waren lagen te koop : bonte zijden of saaien halsdoeken,
glanzende sluiers, wollen of katoenen stoffen van alle kleur
en weefsel, maar vooral fruit, prachtig fruit, malsch en rijp,
in blijden overvloed. Blauwe en roode pruimen, met een
licht waas overdekt; nog groenerige citroenen en bleeke
si naasappels, warm -gele perzikken, donkergroen e, als satijn
glanzende watermeloenen, opengesneden om hun prachtig
rood vleesch met de gitzwarte pitten verlokkend ten toon te
stellen; en bovenal blauwe en goudgele druiven in kwistige
overtolligheid, in gansche bergen van heerlijken vruchtenrijkdom. En 't was eene drukte van belang, een geschreeuw,
een getier, eene verwarring, een dooreenwriemelen van
koopers en verkoopers, van kinders en louter nieuwsgierigen, van aanbod en vraag, van reclamaties en uitleggingen, dat hooren en zien vergingen.
We verlieten weldra de luidruchtige piazza d'Erbe
voor de deftig stille piazza delia Signoria, kort bij. 't Standbeeld van den smartelijken Dante rijst in 't midden der
plaats in strenge eenvoudigheid van wit marmer. De
palazzo della Ragione met zijn fraai binnenhof en zijn
prachtigen trap, van den eenen kant, 't interessant paleis
der Scaligers met zijne reeks medaillons en bustes en zijne
zuilengaanderij, van den anderen kant, omringen de
stemmig ernstige plaats, terwijl de waarlijk indrukwekkende praaigraven der Scaligers ze afsluiten.
Vreemde gewoonte, die we reeds te Bologna ontmoet
hadden, die steenen of bronzen doodskisten, rijk uitgebeiteld, en - op min of meer hooge voetstukken geplaatst
- ten toon gesteld op eene publieke plaats of midden in
eene straat. Eene doeltreffende manier evenwel, om zijne
helden of geleerden eeuwig te doen leven in de herinnering
hunner stadsgenooten.
De Scaligers heerschten lang en roemrijk te Verona,
gelijk de Sforza's te Milaan, de Gonzaga's te Mantova, de
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d'Este te Ferrara, de Medici te Florence. Hun naam is in
al hare lotgevallen geweven. Nu zweeft nog hunne gedachtenis over de stad, verbleekt evenwel en verdrongen door
twee andere schaduwen, minder op 't voorp!an der geschiedenis, maar vereeuwigd door Shakespeare's genie.

Jul. Wilt thou be gone? it is not yet near day;

Roan.

It was the nightingale and not the lark,
That pierc'd the fearful hollow of thine ear,
Nightly she sings on yon pomegranate-tree.
Believe me, love, it was the nightingale.
It was the lark, the herald of the morn
No nightingale
I must be gone and live, or stay and die.
;

De Montaigu's en de Capuletti leefden hier in tweedracht en onderlingen oorlog. Wie kent niet de tragische
lotgevallen van Romeo en Giulietta, de wederzijdsche
telgen der vijandige huizen, die, ondanks den ouderlijken
haat, malkander beminden, een geheimen echt aangingen,
en door een fataal toedoen der omstandigheden, den dood
vonden op 't oogenblik zelf dat het geluk hen ging toelachen.
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
Hun kort leven hebben ze in Verona's strenge schoon
doorgebracht, hun dichterlijk liefdedrama hebben zij-heid
er uitgespeeld. Zij liggen er nog begraven volgens eene
traditie, die echter op geen zweem van proef steunt. Ook
wachtten wij ons wel te gaan kijken naar de gefingeerde
graven van die ongelukkige kinderen, wier beeld in aller
harten leeft.
Liever een blik gegeven aan dit oud, verweerd stulpje,
Maria Antica, dat men wel duizend jaar oud zou wanen,
moest men enkel naar den vervallen staat oordeelen. Klein,
somber, armtierig, doet ze denken op een oud, oud meken,
gebogen en stram, dat een steun van een stok noodig heeft
om te blijven staan. Hoe verwonderlijk dat antiek, door de
vocht opgevreten, kerkje te vinden op de merkwaardigste
plaats der stad! 't Is eigenlijk een geluk dat 'de . Italianen
niet gauw aan 't ombouwen gaan, want dit overblijfsel van
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verre eeuwen is hoogst schilderachtig in den uitersten hoek
der piazza Bella Signori a.
Verona telt menige imposante kerk, buiten dat naakt
en arm stulpje. S. Anastasia met hare wijwatervaten getorst
door koddige, gebochelde, gelompte kaboutermann ekens;
de eerbiedwaardige Duomo, en vooral de prachtige S. Zenone Maggiore, met zijne wonderbare crypta, zijn verheven
koor, zijne schoone pilaren, zijne merkwaardige oude poort
en de belangrijke bas-reliefs op zijnen gevel.
Waarachtig Gene mooie stad, Verona, de schoonste na
Venetië, in dat gedeelte van Italië. Zij heeft schilderachtige
straten, sierlijke paleizen, rijke kerken. Alles getuigt er van
vroegere macht en rijkdom -- alhoewel ze nooit met Milaan,
Venetië of Florence kon wedijveren of zelfs Padova de loef
afsteken —, van tegenwoordige welvaart.
Verona is geene doode stad; men ademt er als 't ware
een kracht van vooruitgang. Zij is overigens een der vier
steden van den noordschen quadrilatere, een der gewichtigste krijgssteden van Italië. Ook de nijverheid schijnt er te
bloeien: talrijke fabriekschouwen steken af op haren hemel;
gelukkig zijn ze nogal op een kant, zoodat ze niet te kort
doen aan de schoonheid der andere wijken. De groene
Etsch vloeit er dwars door, langs eenzame kaaien, onder
stevige steenen bruggen, voorbij kleurrijke gebouwen en
donkere boomenreeksen.
In 't hartje der stad staan nog de beste bewaarde
Arenas van Italië. Veel kleiner dan het Colosseum te Rome,
maar toch ruim en hoog, worden ze nog gebruikt voor
zekere feesten en vertooningen. Nog al steil zijn de trappen
die naar den top leiden, maar het schouwspel, daar boven,
loont de moeite rijkelijk. Zelden werd het ons gegeven zulk
wonderbaar tafereel te genieten. Ver weg over Verona
dwaalde onze blik tot aan de hooge Alpentoppen, die
noordwaarts op, naar den hemel opschietend, den horizont
versperden. Grootsche bergenmassas, grillig dooreengeworpen, reusachtige rotsen, met bosschen bedekte hellingen, hier en daar met sneeuw bekroonde kruinen. Een even
blauwachtige nevel omsluierde lichtjes de donkere gevaarten
waaraan eenige rafelingen van wit donzen wolkjes vastge-
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haakt bleven. Een zacht licht van dalenden zonnegloed
baadde het verrukkelijk zicht.
Lang bleven wij het aanstaren met stijgenden weemoed
in 't hart. 't Was gedaan; nog eenige oogenblikken en we
zouden de Arenas verlaten; nog eenige uren, en de sneltrein
zou ons wegrukken uit- deze laatste stad die wij bezoeken
wilden, en Italië zou weldra niets anders meer zijn voor ons
dan het verleden, een betooverende herinnering, de heer

-lijkstedromn.
. . . Fair Italy!
. .
Thou art the garden of the world, the home
Of all Art yields, and Nature can decree
Even in thy desert, what is like to thee?
Thy very weeds are beautiful; thy waste
More rich than other climes fertility:
Thy wreck a glory, and thy ruin graced
With an immaculate charm which cannot be defaced.
L. DUYKERS.

Ai^twer ena, den 15dena April zgrl.

Over boeken van Kurth, van
A cquoy en van Böhmer.

't Hadde ook kunnen heeten : Medievalia met een woordje
methode en een broksken 7esuitica, want de opgenoemde schrijvers
hebben het over dit alles. Maar liever dan een realistischen
titel, ontleend aan hunne inhoudstafels, heb ik willen vooruitzetten hun groote en schoone namen, - vooral die van KURTH
die als eene banier wap pert over onze katholieke hoofden
en ons hart in lichte laaie zet voor een ideaal van werkzaamheid en liefde voor de waarheid. Hebben de twee anderen niet
heelemaal dezelfde waarde, toch mogen zij met eere vernield
worden, want ACQIJOY heeft ons een stielboek gegeven zooals
we er maar één in 't Nederlandsch bezitten en BÖHMER heeft
getracht met ernstige onpartijdigheid te schrijven over een
gezelschap - wil ik het maar zeggen gelijk het mij in den
geest komt? - een gezelschap wiens kwade faam wel wat
onpartijdigheid verdiende.
Met ontroerd gemoed kom ik daarbij een traan plengen op
het graf van den betreurden baanbreker Pater K. DE SMEDT.
Zijn naam hadde mede voorop gestaan in letteren van goud
met een fibers van rouw ware niet reeds in dit tijdschrift door
gezaghebbenden mond over zijn roem en zijne verdiensten
gesproken. (i) Hij is eene sterkte geweest voor zijne orde en
eene eer voor zijn land, en het is een zijner beste werken dat
mij thans denken doet aan de Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en de Kerkgeschiedschrjving van J. G. R. ACQUOY, op dit
oogenblik herzien en heruitgegeven door Dr. F. PYPER, hoog
leeraar der universiteit te Leiden (2).
-

(x) Prof. L. VAN DER ESSEN, Pater K. De Smedt, in Dietsche
Warande en Belfort, Mei 1911, blz. 5oo-5o6. Men zie ook 0. m.
A. CAUcHIE, Le 2. P. Charles De Sinedt, S. 7., president de la
Société des Bollandistes, in Revue d'histoire ecclésiastique, bkd. XII
( i ii), blz. 37-358, en A. FIERENS, Een katholiek Geleerde, in Ons
Geloof, jrg. I (iii), blz. 267-271.
(2) 's Gravenhage, Nyhoff, 1910. In-8, xlv-2oo blz.. Fl. 2,25.
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In zijne Princifes de critique hislorique (i) had P. DE SMEDT,
de eerste onder de moderne historici, de grondregels vastgesteld naar dewelke geschiedkundige opzoekingen dienen gedaan
te worden. AcovoY, in 1894, deed meer en deed minder. Minder,
want zijne praktische voorschriften zijn niet zoo uitgebreid noch
zoo duidelijk toegelicht. Meer, want zijn boek is tevens een
repertorium van de standaardwerken die bij de behandeling der
kerkgeschiedenis te pas komen en de laatste bladzijden zijn
zelfs gewijd aan het persklaar maken van het handschrift en
het verbeteren der proeven. Op puike wijze heeft PYPER voor
bibliographisch gedeelte bijgewerkt tot op den-namelijkht
huldigen dag, zoodat we in waarheid mogen zeggen dat de
Handleiding, onmisbaar voor elken Nederlandschen beginneling
in het vak, tevens van aard is gok aan gevorderden nog dagelijksche diensten te bewijzen (2).
Opmerkelijk vind ik het dat de schrijvers verschil maken
tusschen Kerkgeschiedvorscliing en Kerkgeschiedschrijving. Door
het eerste verstaan zij het opzoeken en schiften van bouw
evenals het « combineeren » van de uitkomsten. Door-stofen
het tweede bedoelen zij meer bepaaldelijk het te boek stellen,
het schriftelijk verhalen van het gebeurde. Buitengewone zorg
is besteed aan de heuristiek, en dat is hoogst prijzenswaardig ;
al te weinig, naar ons bescheiden oordeel, aan de kritiek. Niet
dat hetgeen er over gezegd wordt onjuist is, maar het is al te
beknopt. Misschien hebben de opstellers gemeend dat hunne
lezers wel zullen grijpen naar de gewone handboeken in
vreemde taal - DE SMEDT, LANGLOIS et SEIGNQBOS, BERNHEIM -,
maar met dit al laten ze toch eene leemte bestaan die te
( I) Als losse opstellen verschenen in Eludes, jrg. 1869 en 1870.
Beleeft thans zijne derde uitgave bij Hachette te Parijs.
(2) Met bijzondere zorg werd de bibliographie behandeld
betreffende de Hervorming. Anderzijds (al geef ik toe dat de
opsteller naar geene volledigheid moest streven) had ik er mij
aan verwacht o. m. BALUZE, Vitae ^aparum .A. vinionensiuin, vermeld te vinden bij de geschiedenis der pausen, blz. 36, en voor
de aardrijkskunde. blz. 73, met een woord te zien wijzen op het
belang der parochielijsten (pouillés). BROM, Bullarriu n Trajectense,
evenals de bullenpublicatiën der Ecole francaise, de Analecta Vati
en dergelijke hadden wellicht een plaatsken mogen-canobelgi
vinden blz. g. Op het karakter der bibliographie der Revue d'his-toire ecclésiastique had meer nadruk mogen gelegd worden; gelijk
het nu voorkomt schijnt ze niet meer waarde te hebben dan die
van het Zeitschrift für Kirchengesclzichte, en, niet w v aar ? ze staat
hooger. Een alphabetisch auteurregister bij het einde was ook
gewenscht. Anderzijds, het onderscheid tusschen munt- en penningkunde, blz. 97, bevalt mij zeer.
-

-

,
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betreuren valt. Over het eigenlijk opstellen vinden we dan weer
puike bladzijden -- puiker misschien dan die uit vreemde handboeken --- : de vereischten voor de geschiedschrijving in hare
eenvoudigste gedaante (juiste keus van woorden, klare groepeering der feiten, duidelijke volzinnen, geregelde verhaaltrant)
zijn netjes opgesomd, en de beschouwingen die we te lezen
krijgen over de geschiedschrijving als voorwerp van wijsgeerige behandeling en van letterkundige kunst zijn uiterst leerzaam. Over de indeeling en de stoffelijke verzorging eener uit.
gave worden ten slotte gulden regels voorgehouden.
Ons, Vlamingen, die, waar we onze taal schrijven voor
wetenschappelijke zaken, het gewoonlijk doen met eene grove
onbeholpenheid -- bij gebrek aan opleiding, natuurlijk -- is
daarbij het vlotte woord van ACQUOY-PYPER een lust en een
voorbeeld. Lees eens die bladzijde waar het gaat over het persklaar maken der kopij :
Zóó zorgvuldig is een boek niet geschreven, of het blijft
altijd voor verbeteringen vatbaar. Hier is een woord minder
juist gekozen; daar loopt een volzin niet vloeiend af; ginds
staat een gedeelte, dat in het verband minder goed past, of
moet er iets ingevoegd worden, waardoor eene meer logische
opeenvolging van zaken wordt verkregen. Dit alles is een werk
van bedaard overleg; het vermoeit niet veel, maar kost tijd ;
soms duurt het langer, soms korter; daar zijn er die het zeer
vervelend vinden; doch vervelend of niet, het moet geschieden,
als men van het drukken geen schromelijken last hebben wil.

)) Er zijn schrijvers, die meenen, dat het schrift van een
auteur er niet op aankomt ; de zetter zal alles wel ontcijferen ;
duidelijk geschreven kopij wordt toch maar aan onbedreven
knechts toevertrouwd; slecht schrift daarentegen komt in
handen van bekwame zetters! En inderdaad, soms staat men
verbaasd over hetgeen een geoefend zetter van een slecht
geschreven kopij , nog kan maken. Doch de zetter alleen weet,
hoeveel hoofdbreken het ontcijferen er van hem heeft gekost,
en bij hem onbekende eigennamen en vreemde woorden heeft
hij zich slechts kunnen behelpen met gissen en raden.
» Waartoe zal men het iemand lastiger maken dan noodig
is? Met goed leesbaar schrift zonder veel doorhalingen, inlas
verwijzingen kan men een zetter zoo bijzonder in-schinge
het gevlei komen. Waarom hem meer uit, dan in de hand
gewerkt?
» En bleef het nog maar bij moeilijk leesbaar schrift! Maar
sommigen bedienen zich van stukken en stukjes papier van
allerlei grootte en soort, en voegen die slordig bijeen of hechten
;
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ze op andere papieren vast, en uit die ordelooze massa moet
dan de zetter maar wijs worden. Arme zetter !
» Men trachte liever hem tot een dankbaren zetter te
maken, door hem eene kopij te verschaffen, die hem den arbeid
niet zuchtende doet volbrengen, eene kopij op losse bladen of
blaadjes van gelijke grootte, aan de ééne zijde met tekst, aan
den tegenovergestelden kant met aanteekeningen 'beschreven.
» Voorts worde met de uiterste zorg gelet op alles, wat tot
de spelling en de interpunctie behoort, en met niet minder zorg
kenbaar gemaakt, welke soort van letter men voor het een of
het ander wenscht gebruikt te zien. Het is toch vrij wat eenvoudiger, de lees- en scheiteekens, de groote en kleine letters, de
kapitale, cursieve en gespatieerde in de kopij aan te duiden, dan
ze later in de reeds gezette drukproeven te laten aanbrengen.
Wie ooit eene drukkerij heeft bezocht, weet hoeveel geduld en
hoeveel tijd het kost, letter voor letter en scheiteeken voor
scheiteeken weg te nemen en er een ander voor in de plaats te
stellen. Daarenboven is het niet slechts noodelooze arbeid,
maar ook noodeloos geld. En dit alles kan worden voorkomen,
door de kopij terstond zoo te richten, dat zij het juiste beeld is
van het te drukken boek. Het behoeft dan nog maar alleen van
schrijfletters in drukletters te worden overgebracht. »
Ei mij ! als mijn zetter nu maar niet vindt dat ik die wijze
lessen in den wined sla ! ...
Tat er van zij, het werk van AcQUOY en PYPER is een nuttig
handboek voor mannen van 't vak, waarop onze Nederlandsche
taal fier mag gaan. Den gewonen lezer zal het op niet onverzettelijke wijze leeren wat al last en kommer het meebrengt een
degelijk boek van geschiedenis in de wereld te zenden, — en
dat daarvan de oningewijde gewoonlijk maar eene al te bekrompen notitie heeft, wie zal het betwisten? Hoe gemakkelijker
een boek leest, hoe minder moeite het veelal schijnt te hebben
gekost, en weinigen zullen bij voorbeeld vermoeden wat al
arbeid, geduld en krachtinspanning een meesterwerk gevergd
heeft als dat van Prof. KURTH, La Cilé de Liege an anoyen-dge (i).
Men leze vel : la cité de Liége. Niet de geschiedenis van het
prinsbisdom heeft KURTH willen schrijven, maar wel die der
stad, uitsluitelijk, -- de geschiedenis harer ontwikkeling, harer
instellingen, harer burgertwisten, de geschiedenis, met een
woord, van haren groei, haren bloei en haar verval als gemeen(I) Brussel, De Wit.
VIII-4I8 blz. Fr. i5.

zgzo. Drie bkd. in -I2, LXxi -324, vIII -346,
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telijke macht in de middeneeuwen. Hier stond hij op braakliggend veld. En ware het nog maar braakliggend alleen
geweest! Doch in den loop der verleden eeuw had HENAUX (i)
er even met de ploeg ingezeten op zoo linksche wijze, dat alle
voren verkeerd lagen! Er viel dus uit te roeien vooraleer te
ontginnen, en dat was des te lastiger, daar er voor de stad uit
het Maasdal schaarschheid bestaat aan historische bronnen. De
Luiksche kroniekschrijvers - en ze zijn legio -- vestigden enkel
het oog op de prinsbisschoppen en spraken maar van de stedelijke aangelegenheden als er de vorsten mede in betrokken
waren. Op oude archivalia valt er daarbij niet te rekenen : die
zijn sedert eeuwen vernield of verdwenen. Kiesche voorzichtigheid en scherp doorzicht zijn dan hoofdvereischten voor den
geschiedschrijver: wat de bronnen in 't duister laten, zal vaak
door gissing moeten worden aangevuld, zoodat alleen een man
met rijke ondervinding en breed uitplooiende algemeene kennis hopen mag op welgelukken. Wat Prof. KURTH ons geeft
is dän ook de vrucht eener gansche loopbaan van studie en
werkzaamheid aan het doorgronden van middeneeuwsc he toestanden gewijd. Zijne talrijke bijdragen van vroeger over de
Luiker geschiedenis inzonderheid dienen tot grondslag aan
den heerlijken praalboog die thans alle ouder werk over
heerscht.
Wie bij den aanvang onzer tijdrekening de plaats bezocht
hadde waar Maas en Ourthe samenvloeien, zou voorzeker niet
vermoed hebben dat daar eens eene der belangrijkste steden zou
opgerezen zijn van latere tijden. Wel stonden er eenige hutten,
want pas gedane opgravingen hebben het uitgemaakt: Luik is
bewoond geweest, zonder onderbreking, van in den voorhistorischen tijd. Maar de eerste hutten waren zoo arm en eenvoudig,
zoo weinig talrijk, zoozeer blootgesteld aan de invallen van
vreemden, dat het enkel scherts schijnen kon hun een lang leven
te voorspellen! De Romeinsche beschaving ging over hen heen
zonder hunne omgeving te versterken en bij den inval der Ger
manen werden zij eene gemakkelijke prooi voor de Franken.
Het toeval echter wilde dat de grond waar zij stonden, niet den
eenen of anderen overwinnaar, maar den koningen zelf toegewezen, staatsgoed werd: villa 'ubiica, zooals de Romeinen het
hieten, villa leudica, zooals de Franken zeiden. Tusschen haakjes,
het is van dit leudicum dat de benaming Leodiurn voortkomt.
Lang duurde die toestand echter niet: nog voor het midden der
VIle eeuw schonken de koningen het leudicuin aan den bisschop
-

-

(i)

Hisloii'e du pays de Lid, e,. 3e uitgave, Luik, i$7 2 .
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van Tongeren : het staatsgoed werd kerkgoed. Eerste groote
gebeurtenis in de Luiker geschiedenis!
Juist die gebeurtenis is het, die oorzaak werd van latere
grootheid. Want de bisschop van Tongeren, Lambertus, kwam
er gedurende de zomerweken uitrusten van zijnen arbeid en
werd er laffelijk vermoord; zijne opvolgers verbleven van dan
af bij voorkeur in de schaduwe van zijn graf : Tongeren werd
verlaten en Luik werd de hoofdstad van het bisdom. Notker
versterkte haar in de Xe eeuw tegen uitheemsch geweld door
eenen sterken ringmuur en verrijkte haar met talrijke kerken en
kloosters, paleizen en scholen. Hij herschiep het nederige en
zwakke vlek van eertijds tot eene machtige stad, den prins
getrouwe leenheeren des Duitschen keizers, alles -bischopen,
waardig.
-zins
De bevolking ondervond den weerslag der verandering.
Sinds lang was haar geestelijk herder haar meester, vermits
hij door koninklijke gift eigenaar geworden was van den grond
dien zij bewoonde; nu hij tevens haar prins was, toonde zij hem
eene innige verkleefdheid en steunde heu naar beste vermogen
waar het verwikkeling gold met den vreemde. Van hunnen kant
verleenden de kerkvoogden haar gunsten en voorrechten en
bevoordeelden haren handel. In haren schoot zochten zij hunne
dienaars en waardigheidbekleeders en deze vormden weldra het
patriciaat van de stad; uit de patriciërsfamiliën koos de vorst
zijne schepenen of rechters en deze wisten hun ambt erfelijk te
maken, -- een echt monopolie. Recht spreken in naam des
bisschops was overigens niet hunne eenige bezigheid. In een
tijd dat er in de stad nog geene andere officieele bedieningen
bestonden dan de hunne, moesten noodzakelijk op hunne;
schouders terecht komen de zorg voor de openbare veiligheid
en het beheer der gemeenschappelijke belangen der bewoners;
alleen de geestelijkheid had met hen niets te maken.
Ondertusschen deelden de Luikenaren met hunnen heer
meer dan eene oorlogskans; zij werden fier over hunne strijdmacht, over hunne inrichting; handel en nijverheid namen eene
steeds grootere uitbreiding; de verstandelijke ontwikkeling der
hoogere klassen werd grooter. Weldra scheen het den burgers
vernederend nog langer geregeerd te worden door de schepenen,
dat is ten slotte, door mannen wier benoeming en bevoegdheid
enkel van den bisschop afhingen; zij wilden voor hunne stad
een eigen bestuur, door hen aangesteld en voor hen verantwoordelijk. Tusschen de jaren 1176 en 1185 wordt een raad van
gezwoornen ingesteld : de gemeente bestaat. En dat is de
tweede groote gebeurtenis in de geschiedenis van Luik.
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Aanzagen wellicht de bisschoppen met leede oogen die
verminking hunner macht? Wij weten het niet! Zij stonden in
alle geval voor een voldongen feit en op terugkeeren viel niet
te denken. In 1196 vaardigde Albrecht van Cuyck dan ook
de vermaarde keure uit, door dewelke de rechterlijke gewoonten
der stad tot wet werden verheven, de persoonlijke vrijheid der
burgers gewaarborgd, hunne verplichtingen jegens den vorst in
zake belasting en krijgsdienst bepaald en beperkt.
De gezwoornen, zoowel als de schepenen, behoorden
echter uitsluitelijk tot de patriciërs. Door patriciërs of grooten
dienen thans verstaan te worden al degenen die niet leven van
handenarbeid rechtstreeks. Het zijn grondbezitters en kooplieden, voornamelijk nitbaters van koolmijnen, lakenhandelaars,
wijnhandelaars, wisselaars. De kleinen - het eigenlijke volk denken er nog niet aan een plaatsken te vragen in den gemeentelijken raad! De meesten onder hen zijn vrijgeworden laten of
ingeweken landbouwers; eenigen slechts behooren tot de afstammelingen der eerste bewoners. Dag in, dag uit, slaven zij,
gelukkig vrij te leven in vrije stadsiucht, beschut tegen de wil
lekeurige eischen en strooptochten der leenheeren, blij genoeg
dat eenige grooten die tijd te over hebben de belangen van het
gemeenebest willen behartigen. Tot op het einde der dertiende
eeuw overigens kenden de kleinen noch ambachten noch
neringen, en de eerste stappen op den weg der vereeniging
hebben ze aan een patriciër te danken, aan Louis de Sürlet
namelijk, eenen der voorvaderen van den regent Surlet de
Chokier van r83o. Met reuzenstappen echter ging het volk
weldra vooruit op den weg van ontvoogding en zelfbewustzijn
en na de Sint-Maartensramp van den 3" Oogst 1312 waren de
ambachten alleen meester van het stedelijk bestuur!
Hoe die spoedige ommekeer verklaard?
De beweging die uitloopt op den triomf der democratie,
vooraleer een strijd te zijn voor het volk, was een strijd geweest
tegen de schepenen,
voor rechtszaken vooreerst : was de burgerlijke rechtspleging wel ingericht, de lijfstraffelijke integendeel was nog in zoovérre ten achter dat de meeste wanbedrijven, mits enkelen
eed des betichten, ongestraft konden blijven door de schuld der
wet;
voor gemeentelijke zaken daarna : al waren ambt en
bevoegdheid van schepenen en gezwoornen gescheiden, toch
oefenden de eersten zulk een overwegenden invloed uit op de
tweeden, dat zij het feitelijk waren die de stad bestuurden.
Onder beide mistoestanden leden de kleinen het meest. In
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bestuurszaken werden hunne belangen des te gemakkelijker
over het hoofd gezien, daar schepenen en gezwoornen ten slotte
behoorden tot dezelfde klas van patriciërs. Waar het gedaan
onrecht en manslag gold, daar waren zij te zwak om hunnen
toevlucht te nemen tot persoonlijke wraak, iets wat de grooten
wel deden, omdat zij het konden en wettelijk mochten.
Moeilijkheden rijzen op te beginnen van het midden der
dertiende eeuw. In 1253, ten gevolge eener moord die een
grooten volkstoeloop teweeg bracht, scheen de prinsbisschop
Hendrik van Gelderland er toe besloten voortaan zelf recht te
spreken in dergelijke gevallen, ((opdat rijken en armen even
gerust naast elkander zouden kunnen leven in dezelfde stad. ?)
De schepenen wisten echter zijn opzet te verijdelen; doch om
het volk, dat overigens te hoog opliep met het voorstel des
bisschops, op hunne zijde te trekken, deden zij eene toegeving van
anderen aard : zij besloten namelijk dat de twee meesters der
gezwoornen jaarlijks door het volk zouden worden gekozen. Dat
was bepaald afstand doen van hun oppergezag over de stad 1...
Men ondervond het nog hetzelfde jaar gedurende - het
meesterschap van den beruchten Hendrik van Dinant. De
omstandigheden eischten eene tusschenkomst van den prins
Als naar gewoonte richtte-bischopn'tHeguw.
Hendrik van Gelderland zich tot de schepenbank om den steun

te vragen der gemeentelijke troepen. Die steun werd door de
schepenen toegezegd, — maar men had gerekend zonder den
waard! Hendrik van Dinant verklaarde zich tegen het vertrek
te verzetten! Had hij het recht met zich? Toch niet ! maar hij
voelde zich gesteund door de gezwoornen van den raad, en zijn
tegenstand was niets anders dan eene poging om zich van de
voogdij der schepenen te ontmaken : het zou niet langer waar
zijn dat zij de hulp der stad zouden beloven zonder dezer verte
te kennen! Het ging zooverre dat vorst en-genwordis
schepenen, thans verzoend door eene zelfde vijandschap, Luik
moesten verlaten!
Drie jaren duurden moeilijkheden en strijd. Om kort te
gaan : Hendrik van Dinant verloor het tegen den bisschop : als
banneling stier hij op vreemden grond. Maar de Luikenaren
waren het ontkomen te moeten optrekken naar Henegouwen
en de oppermacht der schepenen in gemeentezaken bleef voor
goed geknot : de raad, alhoewel nog uitsluitelijk uit patriciërs
samengesteld, was eigenmachtig geworden en bleef het.
Stilaan gaan we alzoo naar de overmacht van, burgerij en
volk. In 1287, onder het bisschopschap van Jan van Vlaanderen, komt er, tot hun voordeel, verandering in de boetstraffe-
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lijke rechtspleging en onder het pontifikaat van Hugues de
Châlons zijn zij de beste steun der grooten in hun alleszins
gewettigden strijd tegen den vorst. Eindelijk, bij den aanvang
der veertiende eeuw begint de eigenlijke klassenstrijd.
« La lutte des classes est im phénomène de croissance
chaque commune au moyenâge l'a connu a son heure, comme
aujourd'hui chaque Etat civilise. La différence, c'est qu'alors
l'enjeu était une question d'égalité politique, tandis qu'aujour
d'hui ii s'agit d'une répartition plus equitable de la richesse.
La lutte des classes n'est pas déterminée, comme aiment
a se le figurer les intelligences primaires, par la tyrannic
du patriciat. Car alors ehe serait aussi ancienne que le patriciat lui-même. Elle a au contraire pour mobile principal
l'ascensioii des masses populaires. Quand, a ha suite (l'une
longue evolution sociale, les petits sont arrives graduehiement,
par le sentiment de leurs besoins, a l'organisation, puls par
l'organisation a la force, et par la force a la conscience de leurs
droits. alors us se mettent a revendiquer ceux-ci. his ne veulent
plus que les destinées de la société, dont us font partie, soient
dirigées exclusivement par une minorité. Ceux qu'un homme
d'Etat de nos jours a appelés les beati ossidentes résistent,
défendent leur privilege, et la lutte devient inevitable...
De quoi 5C plaignent les petits (a Liege) ? Avant tout de
la mauvaise gestion financière des grands. Les grands administrent seuls le patrimoine commun us ne rendent pas de
comptes en public et us disposent de l'argent de tons au profit
de leur classe. Ces gaspillages les obligent a lever de lourds
impôts, qui pésent surtout sur les classes laborieuses, et a vendre
des rehtes, ce qui obere de plus en plus le budget de la Cite.
Tel est le grief capital des petits. us veulent voir clair dans les
dépenses publiques; us veulent pouvoir les contrôler et au
besoin s'y opposer. Pour cda, ii leur faut siéger dans lig Conseil
de la Cité. Et ils n'auront désormais rica de plus a coeur que'
d'y pénétrer.
Hunne eerste pogingen dagteekenen van 1 3o 2
«Treize cent deiix est une date fatidique dans l'histoire de
la démocratie belge. «Ën cette année, écrit Hocsem (I), le parti
populaire se souleva presque partout contre les grands, en
» Flandre, en Brabant et dans le pays de Liege. » Hocsem n'a pas
tout vu. La commotion démocratique de 1302 n'est pas un phé(i) Jean de Hocsem, schrijver der Gesla bon1ijleurn leodiensi2øn,
uitgegeven door CHAPEAVILLE, Gesla ontifi cum tungrensium, irajectensium el leodiensiuin. Luik, 1612-1616.
.
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nomène imprevu et isolé; eile n'est elle-méme que le prolongement d'une agitation plus vaste et tres intense qui secoua toute
I'Europe occidentale. Il y aurait un intérêt suprème à grouper
toutes les manifestations locales de ce mouvement, à étudier les
rapports de filiation entre les uns et les autres, a y démêler le
jeu des influences, à y reconnaitre la marche des idées. On
verrait alors qu'entre ces innombrables républiques munioipales, si diverses d'aspect et si étrangeres en apparente les
unes aux autres, des courants électriques inapercus des historiens oat fait circuler a des heures données les mêmes influences
et müri les mêznes fruits. Et, sous la variété déconcertante des
phénomènes qui rendent 1'histoire du moyen-age si compliquée
a première vue, l'unité profonde des lois sociales apparaltrait
avec une étonnante majeste.
Mais une teile etude (est) peut-être prématurée...
» Ce que Von peut, dans tous les cas, constater des aujour=
d'hui, eest, au milieu de la vaste marée démocratique, l'action
puissante de certains courants régionaux. Celui dopt Hocsem a
constaté l'intensité dans les Pays-Bas, trouve son point de
départ, si je ne me trompe, dans la bataille de Courtrai.
Le i t juillet 1302, le petit peuple de Bruges, marchant en
masses compactes sous les ordres de ses tribuns, avait exterminé dans les prairies de Groeningen l'élite de la chevalerie
franraise. Princes du sang, dues, marquis, comtes, barons et
chevaliers avaient péri par milliers, dans un pele-mêle effroyable,
sous les massues plébéiennes, abattus, dit le chroniqueur cité
plus haut, comme des boeufs dans 1'abattoir. A quel point cet
evenement dut exalter les passions populaires dans les villes,
il est plus facile de se le figurer que de le dire. Les ouvriers
avaient enfin leur victoire, et eile développait en eux un sentiment extraordinaire de fierté de classe. Par dessus les frontieres
politiques, oubliant les différences de langue et de nationalite,
its acclamaient les vaillants compagnons flamands qui avaient
fait de si bonne besogne á Courtrai, et its se prenaient ä formuler
les plus audacieuses espérances. Mais les petits ne furent pas
les seuls, assurément, a se rendre compte qu'il v avait désormais quelque chose de change dans la vie publique. Plus dun
patricien duut deviner la portée prophétique du grand drame de
Courtrai, et se dire qu'il ouvrait une nouvelle période dans
1'histoire des luttes communales : celle du triomphe de la démocratie. » ( i)
-

(i) KURTH,

La Cité de Liége, bkd. I, blz. 263-265.
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In Luik komt den leden van het kapittel der hoofdkerk de
eer toe voor goed de volkszaak te hebben doen zegevieren.
Den 13n December 13o2 valt hunne keuze voor een bisschop,
de eerste maal sinds het bestaan van het bisdom, op een man
van lage afkomst, den aartsdiaken Willem van Arras; een paar
maanden later toekenen ze een verbond met de bestuurders der
ambachten om te zamen weerstand te bieden aan de eischen
der patriciërs in zake belasting. Als gevolg wellicht van dien
weerstand wordt de samenstelling van den raad gewijzigd, en
de kleinen, de lieden der ambachten, bekomen de helft der
zetels, tusschen den 29n April 13o3 en den 2' Juli van hetzelfde
jaar. De overheersching der patriciërs is uit : evenwicht en
gelijkheid tusschen de sociale standen der stad hebben dezelve
vervangen !
Echter niet voor altijd 1 « Un pareil équilibre, très légitime
en principe et tres facile a proclamer sur le papier, n'était pas
d'une réalisation aisée. Il ne répondait a l'idéal d'aucun des
deux partis . L'un voulait retourner au régime d'avant i 3o3,
l'autre était trop radical dans ses revendications pour considérer Ie régime de la parité autrement que comme une halte
dans le chemin du progrès. » (i) Moeilijkheden rezen op,
herhaaldelijk, en het kwam zooverre dat, spijts het gelijk getal
leden, de volkspartij de overhand had in den raad. Te meer
daar zij den steun genoot, voortdurend, van het kapittel. De
grooten zochten eene gelegenheid om hun gezag te herwinnen:
zij meenden ze te vinden bij den dood van den prinsbisschop
Thibaut de Bar. Als mambour had het kapittel, gesteund op de
kleinen, Arnold van Blankenheim aangesteld; de grooten
stelden daar tegenover den graaf van Loos: onder zijne leiding
meenden zij met geweld den raad weer te bemachtigen. Maar
hun opzet lekte uit en de schrikkelijke Sint-Maartensramp
stelde voor goed een einde aan hunne verlangens. Door den
vrede van Angleur, den zon Februari 13x3, werd besloten dat
de leden der ambachten alleen het recht hadden in den raad te
zetelen; de grooten, om hetzelfde recht te genieten, moesten
zich als lid van epen ambacht laten opschrijven. Onvergelijkelijke gebeurtenis in de gemeentelijke geschiedenis van Luik :
voortaan is de democratie meester van de toekomst der stad !
Is dit te zeggen dat de kleinen al met eens en voor altijd
geheel alleen het bestuur in handen hebben? Neen toch ! want
tot op het einde der XlVe eeuw ontstaan nog gedurig verandering en.
(i) KURTH, La C'ité de Liége, bkd. I, blz. 274.
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Niet dat zulks te voorzien was bij het eerst optreden van
den nieuwen prins-bisschop Adolf van der Mark : nog voor zijne
aankomst op het grondgebied van Luik hechtte hij zijne goed
aan den vrede van Angleur : met zijne toestemming-keuring
werden de grooten uit den raad verwijderd en hunne plaatsen
ingenomen door de bestuurders der ambachten; met zijne toestemming ook werden alle voorname eindbeslissingen overgelaten aan het «Paleis », dat is aan de algemeene vergadering
aller burgers op de binnenplaats van het bisschoppelijk paleis.
Feitelijk, kon Adolf wel anders handelen? In de stad waar
hij kwam was de volksmacht overwinnaar. Was het niet zijne
intrede nutteloos bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken,
haar niet te erkennen? Liever dan maar de democratie toegelachen bij den aanvang en haar desnoods later bij gelegenheid
onttrokken wat mogelijk was!
De reactie begon in 1328 met den vrede van Wihogne.
In r33o werden de bestuurders der ambachten uit den raad
verwijderd, de vertegenwoordigers der grooten deden weer
hunne intrede, en naast de veertig gezwoornen werden tachtig
raadsleden bijgenoemd om het conservatieve element te ver
bevoegdheid van het Paleis werd tevens tot drie-sterkn;d
zaken beperkt. In 1331 nieuwe verandering, ditmaal in de wijze

van verkiezing der raadsleden : niet meer de bevolking recht
maar eene commissie van twaalf leden, door den raad-strek
zelf aangesteld, werd met Oe keuze belast; daarenboven mocht
niemand twee jaren achtereen hetzelfde ambt uitoefenen.
Eindelijk, in 1343, derde wijziging : door de beruchte Lettre de
Saint-Jacques wordt de keuze van de gezwoornen teruggeschonken aan het volk, aan de patriciërs namelijk voor de
grooten, aan de ambachten en neringen voor de kleinen.
«Les conquêtes de la liberté communale de 1343, aldus
M. KURTH (i), se distinguent par leur modération. Elles ne
retournent pas au radicalisme démocratique de 13o3. Entre ce
régime et celui de la reaction conservatrice de 133 z, (elles) représentent un moyen tres heureux. Le regime (de 1343) marque
l'apaisement relatif de la lutte des grands et des petits, et une
halte sur Ie chemin qui mene au regime de la democratie exclusive et niveleuse. »
Eene halte, slechts, inderdaad, want in 1384 verzaken de
grooten vrijwillig aan hunne vertegenwoordiging in den raad 1
« Combien on voudrait disposer ici des renseignements
fourths par quelque acte officiel ! Mais non : le verbeux chroni(i)

La Cilé de Liège, bkd. II, blz. 64.
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queur qui a la prétention de nous raconter l'histoire de son
temps, jour par jour, n'a pas même daig né mentionner la révolution la plus profonde de la vie communale liégeoise. Avec un
laconisme bien fait pour désespérer l'historien, nos sources s,e
bornent a nous apprendre qu'en cette année, a la veille des
élections du 25 juillez, les nobles renoncèrent a leur représentation speciale, laissant au peuple le droit de choisir tous les
membres du Conseil comme ii voulait. Cette abdication extraordinaire n'était ni plus ni moins que l'ácte du décès politique
du patriciat de Liège. Comment y a-t-il été amené ?
»- Essavons de le dire.
» Le patriciat, comme parti politique, avait recu 1e coup de
mort dans la nuit du 3 aoüt 1312 ; jamais il ne s'était relevé.
Dans Ia longue série de conflits de cette époque, toute la vitalité politique de la Cité a passé du coté des petits. Le peuple est
au premier plan ; eest lui qui mène la lutte contre l'arbitraire
princier, lui qui a l'initiative du progrès, lui qui prend en mails
les intérets de la patrie.
» Sans doute, apres la paix de Wihogne, on a rétabli en
faveur des patriciens la parité de ß3o3 et on leur a rendu comme
un bienfait une situation politique que quarante ans auparavant
ils jugeaient inciigne d'éux. Mais il faut remarquer que cette
réforme ce n'est pas eux qui font conquise, eest Ie prince qui
1'a imposée au peuple à la suite d'une guerre victorieuse, et
pour donner un contrepoids aux forces démocratiques.
»- Dans cette ville out on leur rend l'égalite. quel est désormais Ie role des grands ? II est entièrement efface et ils ne sont
quelque chose qu'a condition de ne pas para3tre s'en douter. Le
patriciat a conscience de son impopularité; il se rend compte
qu'il ne défend plus que des intérets de classe, et il devient
étranger a une ville dont il ne peut plus être le maitre.
((Cette décheance politique du patriciat s'explique. Son
influence et son prestige reposaient avant tout, pour ne pas dire
exclusivernent, sur la richesse; or, la divisibilité des patrimoines dans les families d'ordinäire nombreuses ne perniettait pas aux (randes fortunes de se maintenir longtemps dans
les mêmes mains, et l'on a déjà vu que patriciens et nobles de
Hesbaye retombaient facilement, par le jeu naturel des choses,
au rang de «gens laburans de commons mestiers ». Sans doute,
quelques lignar es échappèrent a l'appauvrissement, mais ils
furent exception et, d'ailleurs, ils se détachèrent du patriciat
pour se confónd.re plutOt avec la noblesse. La classe du patriciat se rarifia donc de plus en plus et cessa de former un corps
compact et nombreux.
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» D'autre part, les petits arrivaient souvent, par leur travail,

a une condition économique égale et même superieure a celle
de beaucoup de patriciens. Ceux-ci se voyaient peu a peu
débordés par une nouvelle categorie de riches. Des lors, la seule
raison d'être de leur représentation speciale au sein du Conseil
disparaissait. Bien plus, on peut dire que la parité devenait pour
les patriciens un leurre. Elle masquait mal la supériorité du
parti populaire, force d'irrésistible entralnement qui savait, au
besoin, détacher du groupe patricien lui-meme les voix nécessaires pour constituer au Conseil une majorité favorable aux
intérêts de la plèbe. Elle ne pouvait se maintenir qu'à la condition de ne jamais servir à contrarier la volonté des petits, c'esta-dire, en d'autres termes, d'être inutile. Elle pouvait même
être fort dangereuse pour les grands, s'ils voulaient la prendre
au sérieux et l'utiliser comme instrument de résistance aux
volontes populaires, car alors eile les designait a la vindicte
publique. Dans ces conditions, eile n'était plus qu'un archaïsme
pur et simple, et il n'est pas étonnant que les patriciens euxmemes l'aient compris. Leur désistement fut une abdication
résig n ee et raisonnée.
» Voilà comment, s'il est permis de suppléer par des conj ectures au silence des documents, se consomma sans violence,

sans convulsion, sans bruit, la plus profonde révolution que
l'histoire constitutionnelle de Liège alt eu a enregistrer. Elle fut
définitive. Le patriciat, une première fois exclu du Conseil
comme corps pendant les années 1312 et 1328, en sortait cette
fois pour toujours »
Is Luik er goed mede geweest, met hare zuivere democratie ? Helaas neen 1 Van af den aanvang der Xlve eeuw was
het werk der gemeentelijke machten vooral een aanvechten
geweest van het gezag van den vorst, een pogen om zich op te
werken tot den rang van keizerlijke vrijstad in den schoot van
het prinsbisdom. Dit streven heeft niet mogen gelukken; maar
Luik heeft er toch bij gewonnen vroegtijdig een grondwettelijke
staat te _worden, in dewelke de vorstelijke willekeur moest
onderdoen voor de macht van het volk. Het volsta hier te
wijzen op twee instellingen die misschien best bij hun Fransclien naam worden genoemd : le sens du jays en le Tribunal
des XXII. Met het goede kwam echter het kwade : de gewoonte
in gedurig conflikt te leven met hunnen wettigen vorst bederft
de gemoedsgesteltenis van Luik : zij verliest het juiste begrip
harer bevoegdheid en grijpt gedurig in op de rechten des bis(i) KURTH, La Cité de Liége, bkd. II, blz. 119-121.
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schops. Een tijdgenoot, Jan van Hocsem, heeft het gezeid: de
stad spreekt als ware zij de vorst, de stad matigt zich de voorrechten aan van den vorst, de stad stelt haar gezag tegenover
het gezag van den vorst, en KURTH voegt er bij : ((Zij bestrijdt
prinselijke willekeur, al wel; maar zij stelt haar eigen willekeur
in de plaats.» Dat is waar reeds voor 1384, wanneer de volksmacht nog eenigszins getemperd wordt door de grootere beza
digdheid van het patriciaat; dat is waar vooral na 1384, gedurende het tijdperk der zuivere democratie, die overigens ontaardt
in erbarmelijke demagogie.
Met bloed zijn de voornaamste bladzijden uit de Luiker
geschiedenis geteekend die we nog hebben te doorloopen. De
opvolgenlijke regeeringen van Jan van Beieren, van Jan van
Walenrode, van Jan van Heinsberg en van Lodewijk van
Bourbon zijn één onafgebroken strijd van de stad tegen haar
vorst. Mannen van de daad, zooals Jan van Beieren, doen een
beroep op den vreemde, trekken te velde tegen hun volk,
dempen in bloed zijnen hoogmoedigen opstand, vernietigen
Zijne keuren en vrijheden. Zwakkelingen, zooals Jan van Heinsberg, verkroppen schimp op schimp en als ze 't niet meer
uithouden kunnen van smaad en verdriet, dan doen ze afstand
van hun gezag en bekommeren zich niet langer om het ongelukkig lot hunner stad. Dwaashoofden eindelijk, zooals Lodewijk van Bourbon, geven zich geene rekenschap van den
hachelijken toestand, begrijpen niet dat ook wijsheid en voorzichtigheid van hunnentwege bijdragen kunnen tot eenen bevredigenden uitslag en rekenen enkel op den ijzeren arm van een
hertog van Burgondië om vroeg of laat hun gezag te herstellen.
En zoo komt het dat Luik, verzwakt door den burgertwist der
hédrois en de nederlaag van Othée, de prooi wordt van een paar
heerschzuchtige en grillige dwingelanden, gelijk Raze de Heers
en Fastré Bare Surlet de Chokier, die zelf aan Frankrijk verkocht, hun vaderland opjagen tot in het aanschijn der dood;
zoo komt het eindelijk dat de stad, na Montenaken,na Brusthem,
nade heldendaad der Franchimonteezen, door den wil van Karel
den Stoute uitgeroeid en vernietigd, in 1468 van de aarde
verdwijnt.
Wie nu aansprakelijk gemaakt voor die allerdroevigste
Xve eeuw? Niet de dwaasheid der democratie alleen, zegt
KURTH; ook de onbekwaamheid der prinsbisschoppen, de
driestheid van de hertogen van Burgondië, de sluwheid van den
Franschen koning Lodewijk XI. Toch leeft uit de laatste bladzijden van La Cité de Liege den overweldigenden indruk op dat
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de grootste schuld ligt aan de bevolking van Luik zelf (i). En hoe
kon het anders in eene stad waar strijd tegen het gezag eene
tweede natuur was geworden en de geestesverbijstering zoover
was gekomen, dat men de burgers, die na eene nederlaag op
last der stad met den overwinnaar onderhandelden voor den
vrede, op schandige wijze ter dood bracht op het oogenblik zelf
dat de vrucht hunner onderhandeling openbaar werd bekrachtigd (2) ? Men leze overigens bij KURTH dit korte overzicht der
partijen zooals ze zich voordeden na den eindtriomf der democratie in 1384:
« Depuis la suppression de la parité au Conseil Communal,
le patriciat de Liege avait cessé - d'exister comme classe politique... La democratie prenait (bien) de préférence ses chefs
dans les classes élevées : il est vrai que c'était pour s'en faire
obeir. Pour étre quelque chose il fallait que les grands deployassent un zêle démocratique allant jusqu'à l'intransigeance.
Damais, a aucune époque de l'histoire, il ne fut plus vrai qu'étant
le chef, on avait pour devoir de suivre.
» Mais si la population de la Cité ne formait plus qu'une
seule masse démocratique au sein de laquelle se noyaient les
différences de classes, il ne faudrait pas croire que cette masse
-

-

joui.t d'une parfaite cohésion... A 1'opposition des patriciens et

des plébéiens ou, comme on disait a Liège, des grands et des
petits, succédait 1'opposition des conservateurs ou loyalistes et
des révolutionnaires.
» Les loyalistes étaient en vérité bien peu nombreux... (us
étaient) aussi timide(s) et irrésolu(s) que les révolutionnaires
étaient entreprenants et énergiques. Les conservateurs n'avaient
pas d'action sur l'esprit public et auraient à peine compté, s'ils
n'avaient eu derrière eux dans les occasions décisives, un groupe

(i) Prof. K. HANQUET, Liége au íent s jadis, in Revue generale,
jrg. 1g11, bkd. I, blz. 769 en volgg., is niet van die meening.
Volgens hem ligt de groote schuld van alles aan de FranschBurgondische rivaliteit. Al wel ; maar hadde de leiding der
Luïksche politiek in handen geweest niet van de blinde volksmassa die geen diep doorzicht kon hebben, maar van- eenige
mannen van kennis, gezag en ondervinding, Lodewijk XI zou
er nooit in gelukt zijn van Luik het dociele werktuig --- en
het rampzalige slachtoffer — te maken van, zijn streven tegen
Burgondië. Aan de diplomatie van den Franschen koning
hoorde het zulks te beproeven; aan die van Luik het te voorkomen.
(2) Ik bedoel Gilles de Metz, na den vrede van Sint-Truiden,
den 22n December 1465 gesloten. Zie KURTH, La Cité de Liége,
bkd. III, blz. 222 en volgg.
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de citadins qui, bien qu'imbus de toutes les idées communales,
répugnaient par modération naturelle á la violence et a l'injustice, et réagissaient, le cas échéant, contre les excès de leurs
propres amis...
» La faction révolutionnaire ralliait l'immense majorité
des bourgeois... L'existence de Cette faction s'explique par
une lol générale de l'histoire. Les partis victorieux ne
peuvent pas s'arrêter au lendemain de leur triomphe : comme
s'ils obéissaient a la bi de la vitesse acquise, ils continuent leur carrière mêrne après avoir atteint leur but et se
lancent dans la voie des excès pour avoir une raison d'être. Ii
en fut ainsi a Liége. Au décliu d'un siècle qu'avaient rempli
taut d'orages, ii était éclos, dans l'atmosphère surchauffé des
queré ll es civiles, une generation qui n'existait que pour les
continuer a tout prix, même alors qu'elles n'avaient plus
d'objet. Un besoin maladif d'agitation stérile semblait le péché
originel de cette generation conçue dans la fi èvre des anciens
conflits, et qui ne pouvait plus vivre dans l'atmosphère d'une
société pacifique. La contagion de la folie révolutionnaire se
répandit rapidement, entralnant dans son vertige une multitude
de bourgeois. Fanatiques pour qui toute idée se transforme
aussitôt en impérieuse idole, intelligences obscures et ardentes
qu'on soulève avec des mots d'ordre sonores et vides, exaltés
qui prennent l'intransigeance pour l'énergie et l'anarchie pour
la liberté, belliqueux que grise l'odeur de la poudre et qui
aiment la butte pour elle-même, professionnels du désordre qui
pro fi tent des troubles publics pour se porter du côté oè la violence et la fraude out le plus de chance de succès, tels étaient les
élérnents varies qui formèrent, aux confins du XIVme et du XVme
siècle, l'armée de la revolution... Formaient-ils la majorité de
la population? Rien de moms prouvé; mais us entrainaient d'ordinaire la majorité a leur suite, car us en étaient la partie la
plus rernuante et ce sont toujours les minorités hardies qui font

les revolutions. >) (i)
Pakkend is bijwijlen in de geschiedenis van Luik de gelijkenis van sommige toestanden met toestanden van heden, des
te pakkender nog, daar KTJRTH weet dat ze bestaan en ze met
gevoel en warmte schetst -(a). Dat is overigens het kenmerk van
(i) La Cite. de Liége, bkd. III, blz. 6-9.
(2) In eene meesterlijke inleiding spreekt KIJRTH over de
middeneeuwsche gemeenten in het algemeen. Hij besluit als
volgt: « On le voit, les communes du moyen-âge out parcouru,
sur la scène. restreinte des banlieues urbaines, la carrière que
les nationalités parcourent aujourd'hui sur le vaste théâtre du
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geheel zijn boek : de liefde met dewelke het geschreven is.
Niets is daar koud of onverschillig. Het hart van den schrijver
leeft mede met zijne stad en hare helden. Jubelend is de toon
waar het geldt een triomf van vrijheid, waarheid of rechtvaardigheid ; bewonderend of ontroerend waar gepleegd wordt eene
daad van hooge menschelijkheid of deugd; verontwaardigd
waar slinksche middelen gebruikt of wandaden gepleegd worden.
En wonder genoeg! dat immer meezinderend gevoel schaadt
niet aan de onpartijdigheid van het oordeel. Het wetenschap
onderzoek gaat steeds het gevoelen vooraf, -- en hoe-pelijk
ernstig dat wetenschappelijk onderzoek steeds gevoerd wordt,
bei;Dijzen ten overvloede én de aanhangsels van ieder boekdeel
én de voetnoten bij iedere bladzij.
Deze enkele regels geven overigens geen volledig beeld
van La Cite de Liége. Den recensent is het mogelijk uit dat werk
op te halen de groote lijnen der gemeentelijke geschiedenis van
Luik; het kennis maken met de bijzonderheden van bijkomenden
aard niet alleen, maar zelfs met geheele hoofdstukken als die
welke gewijd zijn aan het zedelijk en economisch leven der
stad, blijft den lezer voorbehouden. Evenzoo voor al hetgene
KTRTH heeft weten te verbeteren aan de opvattingen van oudere
geschiedschrijvers : zijn werk, al dien kant uit, is een werk van
wetenschappelijke minutie dat zelfs het meest algemeen onderwijs der nationale geschiedenis ten goede komt (i).
Kortom, warme taal en levendige stijl, gewetensvolle ver klaring der feiten en gedurige verwijzing naar de bronnen,
monde. Elles ont créé des civilisations locales qui sont en
miniature ce que sont aujourd'hui les civilisations internationales. Elles ont traversé les mêmes phases, rencontré les
mêmes problèmes, subi les mêmes crises. Le drame n'a pas
change : les proportions seules ont grandi. Fest là ce qui fait
pour les contemporains 1'interêt capital et parfois poignant d'une
histoire comme celle que raconte ce livre. En voyant débuter
de nos jours les tragédies dont il a suivi toutes les péripéties
dans le passé, l'historien peut, sans être prophete, entrevoir
sous quels aspects elles se presenteront dans l'avenir. Et, sans
doute, la société moderne y trouverait son compte, s'il était vrai
que jamais les lecon s de 1'histoire ont servi a l'enseignement de
la postérité. » La Cité de Liége, bkd. I, blz. LXXI.
(t) Alzoo worden geweerd, preuves a l'appui, de gebruikelijke benamingen : la Male-Saint-Martin, bkd. I, blz. 284-285, dat
moet zijn : le real Saint-Martin, namelijk : le malheur arrivé dans
1'église Saint-Martin (dus Sint-Maartensramp, en niet : Kwade
Sint-Maarten) ; les mnaïtres a terns, bkd. TI, blz. 149, die kortaf
hieten : mnaitres, dus meesters, en niet burgemeesters, tenzij van
af de XVe eeuw; Paix de ,Jezzeffe en Paix de Vottemn, bkd. IL

blz. 38, enz.
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ziedaar de hoofdhoedanigheden van La Cité de Liége au rnoyendge, die alzoo even geschikt is voor het studievertrek van den
geleerde als voor de leestafel van den gewonen burger die
belang stelt in het verleden van zijn land.
Niet zoo'n hooge lof mag gesproken, tot mijn spijt, van het
werk van BOEHMER en MONOD (i), dat mede het onderwerp moet
uitmaken dezer kroniek. Want spijts zijne verdiensten is het
enkel een werk voor het groot publiek, «un travail de haute
vulgarisation », zoo ge wilt, maar toch de vulgarisation! Wetenschappelijke verwijzingen maar de bronnen ontbreken geheel (2), en dat is des te meer te betreuren daar het hier een
onderwerp geldt dat vatbaar is voor tegenspraak in zeer ver
scheiden zin. Voor den gewonen lezer, we geven het heelemaa
toe, schaadt de afwezigheid van verwijzingen niet; alleen de
vakman die, aan historische kritiek wel gewoon, zich echter
nooit bepaald met dit onderwerp heeft ingelaten, gevoelt hoezeèr ze zijne taak van beoordeelaar bemoeilijkt.
Dit alles belet niet dat het hier een boek geldt van ernstige
waarde. Beknopter en degelijker tevens werd de geschiedenis
der Jezuiten tot hiertoe nog nooit uiteen gedaan. Vijf hoofdstukken : over den stichter, over de vorming van het Gezelschap,
over zijne werking in Europa, over zijne ondernemingen buiten
de oude wereld, over zijne innerlijke inrichting en algemeene
waarde, over zijne tijdelijke afschaffing en zijne herleving.
In zijne puike inleiding handelt daarbij MONOD over de
plaats die het Gezelschap bekleedt in de geschiedenis der Hervorming, over de handelwijze der eerste Jezuitenmissionarissen
in Indië, in China en Japan, over de casuistiek en de moraal
der Jezuiten, over de beruchte Monita Secreta en over enkele
andere punten van minder belang. Te veel, natuurlijk, om hier
te ontleden in al zijne bijzonderheden, - te meer daar de
schrijvers in hunne bondige uiteenzettingen zóó volledig hebben
weten te zijn, dat alle ontleding op eene droge opsomming zou
uitloopen. Evenmin willen we hier wijzen op kleine tekortki
en gebreken : die waren bepaald onvermijdelijk en-minge
niemand, gelooven we, zou den dag van vandaag eene geschie-

(i) Les YeSuiles, par H. BOEHMER, professeur á l'Université de
Bonn. Ouvrage traduit de l'allemand avec une introduction et
des notes par G. MONOD, membre de l'Institut Paris, Cohn,
1910. In-i8 0 Lxxxv-3 04 blz. Fr. 4
(2) De lijst der gebezigde werken, op blz. 245 en volgg. ., is
natuurlijk onvoldoende, want zij laat niet toe na te gaan in
hoeverre en waar ze juist benuttigd zijn.
,

.
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denis der Societas Jesu kunnen opstellen zonder aan het zelfde
euvel mank te gaan, zoo onvoldoende zijn tot hiertoe de bronnen
aan dewelke de historicus kan putten (I). Na enkele jaren zal
daarin, met Gods hulp, zijn voorzien; aan hoogerhand werd
onlangs besloten dat het Gezelschap zelf zijne geschiedenis —
— wetenschappelijke geschiedenis — zal in 't licht zenden. De
Paters ASTRAIN, DUHR, FOUQUERAY en VENTURI werden respectievelijk gelast met de gedeelten betreffende Spanje, Duitschland, Frankrijk en Italië. Over een eerste boekdeel door P.
VENTURI uitgegeven spraken we reeds in eene voorgaande
kroniek (2) .
Liever dus dan ons met bijzonderheden in te laten beantwoorden we de vraag : hoe komt het Gezelschap van onder de
handen van BOEHMER en MONOD te voorschijn ? Want het is voor
niemand- een geheim dat de Societas Jesu, vooral waar het
leeken of niet katholieke geschiedschrijvers geldt, vaak vrij
onzacht wordt behandeld. En dat is geen wonder, vermits den
2 rn Juli r X73 paus Clemens XIV kwaad genoeg van haar te
vertellen wist om haar door zijne breve Dorninns et Redefin for
eenvoudig af te schaffen.
Welnu, tot eer onzer schrijvers dient het gezeid, hun oordeel is immer gematigd, voor enkele punten zelfs vleiend,
gematigder en vleiender nog bij MONOD, in de inleiding en in
menige voetnota het boek door, dan bij BOEHMER. Menige onr echtvaardigheid, die den Jezuiten werd aangewreven, wijzen
zij terecht en de bladzijden die zij wijden aan de Monita secreta,
aan de zedeleer en aan de missiën van Paraguay bevatten
alleszins puike zinsneden. « Nous nous sommes efforces, M.
Boehmer et moi -- aldus MONOD in de inleiding (3) --, de trauter
avec calme. et impartialité ce grand sujet de 1'histoire des
Jésuites sur lequel on a presque toujours écrit avec passion.
Peut-etre aeons-nous, sans le vouloir, été trop séveres ; peutetre, au contraire, dans notre effort pour être justes, avons -nous
péché par excés d'indulgence. S'il en était ainsi, nous nous en
,

(i) Dit belet niet dat het spijtig is het boek te zien beginnen
met een fout betreffende den naam van Sint-Ignatius ! Men zie,
voor détailkritiek, de beoordeelingen van P. DUHR in Historisches
ahzrbuch, bkd. XXIX (1910), blz. 371-374, van P. CASTILLON in
Etudes, bkd. CXXV, blz. 265 -290 (191o), en van P. DUBRUEL in
Revue d'laistoile ecclésiastique, bkd. XI (19Io), blz. 813-926. Eene
lange naamlooze recensie verscheen ook in Civilta cattolica, jrg.
xgio, blz. 52-69.
(2) Zie Dietsche Warande en Bel fort van April 1911, blz. 382.
(3) Blz. LXXXV.
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cousolerions aisément. Les Jésuites out été les victimes de trop
de jugements ha:ineux, de trop de mesures d'exception injustifiées; ils ont été trop persecutes et honnis, pour qu'une moderation scrupuleuse ne soit pas, pour ceux qui parient d'eux, un
devoir d'équité. »
Rechtzinnig wij zijn er van overtuigd, hebben de opstellers
er naar gestreefd hunne belofte te houden. Niet genoeg echter
hebben zij zich van hunne bevooroordeelde zienswijze kunnen
ontdoen - of hebben zij het misschien ook niet heelemaal
gedurfd om niet al te zeer revolutionnair te schijnen ? - om het
verwijt te verdienen «d'avoir péché par excès d'iiidulgence ».
Integeiideel, om maar een paar voorbeelden aan te halen
Op bladzijde i5 en volgende wordt de beeltenis geschetst
van Franciscus Xaverius. Geheel in het nadeel van dien geloofsheld : Zijne bedrijvigheid wordt voorgesteld als eene koortsachtige gejaagdheid, zijn invloed als geheel oppervlakkig en
voorbijgaande; en al wordt ook hulde gebracht aan de buitengewone gaven van zijn geest en zijn hart, toch schijnt de
schrijver het er vooral op aan te leggen gedachten te ontwikkelen als deze : « II apporte dans la mission l'esprit d'aventure
d'un chevalier... Ii vent toujours moissonner sans avoir pris la
peine de semer. Aussi vagabonde-t -il sans repos de lieu en lieu,
ne prenant mcme nulle part... 11 n'est autre chose qu'un excitateur, mais souvent aussi... il ne fait qu'irriter (blz. i50-i5i). »
Op het einde van het derde hoofdstuk wordt oordeel geveld
over de werkzaamheid van het gezelschap in Europa « Partout oü la Compagnie n'a pas réussi a s'assurer la faveur des
gouvernements, thus ses efforts sont restés yams, et la oû ehe a
triomphé, comme en France, en Pologne, et dans une grande
partie de l'Allemagne, elle a traîné la devastation aprés eile
(blz. I) ». Post hoc, ergo Ø'oter hoc : een man als hoogleeraar
BOEHMER zou niet mogen den indruk geven als hadde hij het nog
niet verder gebracht in zake historische kritiek. Hij wil wel
toegeven dat de jezuiten de oorzaak niet geweest zijn van den
dertigjarigen oorlog. Waarom dan ook niet erkend dat geheel
andere factors dan de invloed der leden van het Gezelschap
schuld hebben aan den ondergang van sommige natiën?
Even onrechtvaardig is het de wetenschappelijke bedrijyig
heid der Jezuiten te misprijzen (biz. 235) en zelfs geen gewag te
maken van het werk der Bollandisten, dal mag gelijk gesteld
worden met de grootste en schoonste ondernemingen aller tijden!
Anderzijds., wat gezegd van eene bevestiging als deze ditmaal uit de pen van MONOD - : « Ii est vraisembiable que,
Si la société de Jesus était destinée a périr, l'Eglise catholique,
-
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dans ce qu'elle a du moins de spécifiquement catholique, serait
condamnée a périr avec eile (blz. LXXX). » Het kan eene onver.
gelijkelijke lofspraak zijn voor het Gezelschap, — immer waar
blijft het echter dat Kerk en Gezelschap niet één zijn : liet
bestaan van het goddelijke Rome afhankelijk maken van eene
menschelijke instelling, hoe verdienstelijk ze zij, is afbreuk
doen aan de grootsche zending van het katholicisme. Niet het
katholicisme put zijne kracht en zijne sterkte in het Gezelschap,
maar het Gezelschap bestaat alleen door het katholicisme.
Kortom, meer dan eene bevestiging en beoordeeling der
schrijvers moet nog getoetst worden vooraleer als klinkende
munt te worden aanvaard. Het valt overigens op dat zij omtrent
nooit een lofprijzend oordeel uitbrengen zonder het onmiddellijk
door eene of andere bedenking te beperken. Toch mag het
herhaald : over het algemeen is hun arbeid degelijk, zeer dege
lijk, en hun boek is wel het beste dat we — al zeker in zulken
kleinen omvang — over de Jezuiten bezitten. Aan wie mij
vragen zou Of hij het moet koopen en lezen zou ik zeggen :
Koop het en lees het, maar vergeet niet dat alle oordeel feilbaar
is. Zooveel kwaads is den leden van het Gezelschap Jesu immer
aangewreven geworden, dat zelfs welmeenende schrijvers niet
in eenmaal alle vooringenomenheid kunnen afleggen. Het boek
van BOEHMER en MoNOD is een eerste stap tot meer rechtvaardigheid en meer volledige waarheid (i).
,

Dr ALFONS FIERENS.
Evere-Brussel, .uli zgzz.

(I) Nog meende ik in deze kroniek te schrijven over Johannes
Jorgensen : het ware mij een lust geweest zijn naam in eenen
adem te noemen met dien van zijn vriend en bewonderaar
GODEFROID KURTH. De studie van Mevrouw D. LOGEMAN-VAN
DER WILLIGEN in het Julinummer van dit tijdschrift heeft mij van
dit voornemen doen afzien. Ik hoop kortelings over den Deenschen bekeerling te schrijven in Ons Geloof.
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ZUIDERKRUIS, door EM. VERSTRAFTEN. --- Lodewijk Opdebeeck, Antwerpen, igzz.
Met deze boekbespreking mag de recensent iets doen, dat
niet alle jaren voorvalt, namelijk een snok trekken aan de
groote klok om een jong schrijver bij 'tVlaarnsche publiek naar
verdienste in te luiden.
Want 'k zal 't maar al dadelijk zeggen : 'k Geloof dat we
hier te doen hebben met de rijkste en de sterkste dichtersnatuur
die in de laatste vijf jaren onder ons is opgestaan.
Wie de man is? We kunnen 't zooveel te gemakkelijker
zeggen daar een paar woorden volstaan. De boekennaam Van
der Straeten vertaalt den echten naam van een Borgerhoutschen
jongen, die thans zoowat 25 zal zijn. Hij ging school op 't college te Turnhout, geloof ik, en daarna te Antwerpen op 't Handelsgesticht der Jezuïeten. Hij had al vroeg zijn studiën uit; hij
schreef « Dorpelingske », dat onopgemerkt bleef, maar dat
beter verdiende, en hij vertrok naar Afrika, naar Senegal, met
een opdracht voor een Portugeesch handelshuis.
Hij zwierf daar in zijn vrijen tijd rond. zooals veel blanken
doen; maar hij zwierf rond, goed kijkend en goed nadenkend, zooals weinig blanken doen. -- Hij dwaalde alzoo langs de kusten,
en een heel eindje den Soedan in, en hij ving de verhalen en
legenden op die langsheen den keerkring zwermen.
Na zoowat een en halfjaar werd hij ziek, kreeg verzorging
van twee Mahomedanen, die finder, in de plaats van de christenen, christelijke menschlievendlieid plegen; en keerde genezen
naar Europa terug.... Voorloopig blijft hij nu hier. Hij schrijft
nu, en hij schrijft wat ge wilt : romans, tooneelstukken, sonetten;
en zooveel als ge wilt, met een bewonderenswaardige tropische
vruchtbaarheid, maar een volstrekt niet bewonderenswaardigen
groeispoed.
Uit den overvloed van zijn handschriften gaf de Afrikaan nu
vooreerst zijn « Zuiderkruis » aan de pers.
«Zuiderkruis » is eigenlijk, met een dieperen kijk gezien,
een dag- en nachtvizioen op Midden -Afrika's bestemming,
groeiend uit haar zeden en haar verzuchtingen. Maar, wijl we
hier den schrijver voorstellen, laat ons maar liever aan jan-enalleman zeggen in 't proza van alle dagen dat « Zuiderkruis » is
een verhaal, waarin men lezen kan van Koning Alfa Yava en
zijn door blanken verlafte liefdes ; en van Madamiola, de
trouwe, Alfa's bruid, die door Touaregs wordt geschaakt, op
de slavenmarkt te Damascus verkocht — gelukkig aan prins
Earned, den wijzen Araabschen prins, die van Jezus weet, en
de waarheid zoekt, en die 't meisje ongerept aan Alfa terug brengt. Maar Alfa ziet niet meer om, en Madamiola verkwijnt
en sterft in haar ongelukkige trouw. Ter gelegenheid van deze
Soedansche reis, heeft Hadidja, die ook als bruid voor Alfa was
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bestemd, Prins Hamed gezien. Ze bemint den schoonen, edelen
man. Maar huwen zal Hamed ziet ; hij is immers aan 't zoeken,
oase in en uit, naar 't verre gewest van 't geluk. Weer draaft
hij heen. En eindelijk.., landt hij aan waar hij komen moest,
dood gehongerd op zijn paard.
Maar Vander Straeten verh.ale u zelf van Hamed's laatsten
tocht :
((Met een bovenmenschelijk willen verdreef Hamed d' overmachtige verflauwing en herwekte zijn leven; slapen ware
doodelijk; en wie wist hoeverre nog in 't Westen d' oase der
Verlossing, waar het geluk, het groene lommer groeit.
» Hamed voelde zijn oogen groot en star in vermagerde
holten, en z'n handen te slap om de tent te spannen;
» ontzind weer, hoorde hij hol gegrijns en grimlachen,
hoonende schaterlach keilend van golf tot golf;
» en hij tartte wederlachend den aangoochelenden dood,
maar zijn lach was gegrinnik waarvan het paard schrikte, en 't
was of de harde wind den klank terug in Hamed's keel kropte,
om hem te verstikken.
» Uit zijn gordel haalde hij dan het houten bordje, waarop
hij vroeger gedichten schreef, en met liet penstokje in d' onvaste hand schreef eenige laatste regels lang en moeizaam
denkend en hechtte het bordje in een zijden tulle aan het zilver
halssnoer van zijn paard.
r
» Hij hoorde dan geruster de knagende suizing in zijn
binnenste, verdrong de - krampende hongerlijding der ingewanden, beluisterde de jammering der bleeke winden, drijvend
het maanlicht als zilverdamp in jollende jacht der heesche
zanden over de heuvelen...
» De stilte scheen dan weer de vereeuwiging van het leven,
de weder-ong eborenheid ; een bevredigd heimwee overlauwde
Hamed...
» Dan zongen weer heldhaftige herinneringen...
» En met heftige gebaren sloeg Hamed naar de sterren;
» De heele edele inborst van den Prins bedriftte hem, krank
als bestreed hij nog heimelijkheid, onrechtzin--zinghekl,
nigheid, ongerechtigheid en valschheid, de horde zijner onverzoenbre vijanden ;
» vluchtige Houri-gedaanten, als engelen van lust, plaagden
zijn verbeelding, en Hamed zag ze werkelijk rond zich, en
weerde hen af met een bliksemend willen in 't hoofd, dat hem
een glanzende zwaardslag beeldde, want zijne hand vatte 't
gevest van den sabel, maar was te zwak om hem uit de schede
te slingeren naar de bekoring ;
» Dan ontgoochelde weer de verbeelding kuivende palmtrossen aan de kim, en hij glimlachte;
» doch snikte weer, droef-bevangen door die goocheling, en
wilde tranen weenen die niet meer welden uit de steenige oog
-holten.
» Zoo lag hij, lange uren, en staarde, beeld van honger, in
den onzichtbren nacht, gestut tegen de beenen van het paard
dat pal bleef.
» Schraal als de honger woei de nachtwind en verkwikte nog
Hamed's ontvleeschde ledematen, nieuwe koorts joeg door zijn
zenuwen.
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» Met een geweldig oprichten steeg hij nog te zadel.
» En z'n paard hinnikte van vreugde.
» De tent, welke aan den zadel hing, doorscheurde Hamed
met de laatste driftige kracht zijner spieren, omwond zich de
lenden en bond zich vast tegen den hals van het paard, zijn
hoofd rustend in de blonde manen, en omvatte met armen en
gevouwen handen den warmen nek van het trouwe dier.
» Hij fluisterde nog stemloos te zoeken, vrij en los, d' oase
der menschen, de naderende oase van het Geluk,
» En het blanke paard met den vastgebonden mneester,rende,
onttoomd, onbeteugeld, met de vlagen zilverzand, met den
jagenden wind door den lichtnacht.
» Leuke voelloosheid beving dadelijk Hamed in dewarmende
opschrikking van paard-galop.
» De ritm van den paardendraf in 't morzelzand vereende
met de trager klopping van 't overweeke armbloedige hart, met
hard- suizende maat in d' oor-aderen ;
» Hamed's oogen sliepen reeds, loodbleek.
En in Hamed's geest, levens-lijdens moe, goochelde de
laatste maal d' oase van het Geluk in morgen- glorie. Pal_mzuilend groengehemelte ; in 't Licht van den morgen-hemel
kwam Hij, de eenzame reiziger op den edelen berg-ezel, van
Wien hij de fabuleuze goocheling tolkte aan de volkeren..., en
al 't Licht der Hemelen straalde uit zijn grondeloozen Godsblik.
D' oase van het Geluk.
» Rond een blanken hengst, mager-dood neergeploft aan den
mossigen rand der beek, omvlietend de jeugdig-lommerige oase
van het Geluk, stonden de bewoners, met donkergouden aangezichten en donkere handen uit hun spierwitte kleeding, en
verlosten van den versteven rug van het paard den vastgebonden, vastgekrampten iuiter, het doode lichaam van een

held.
» Niemand kende hem.
» En ze begroeven hem rechtovereind op zijn dood marmerpaar , het aangezicht naar den Oosten, diep in 't zand.... »
Nu zult ge u zelven wel hebben overtuigd van de waarheid
mijner ,inleiding. En tot uw overtuiging kon ik nog vele, en
betere bewijzen aanhalen. Lees b.v. het tooneel tusschen Madamiola en Prins Hamed; en,als ge weet wat letterkundig genot
is, zult ge dat vijftig maal in uw leven herlezen.
Proef nog Vander Straeten's beschrijvende kracht uit
« Sah'ra, de oase der wijsheid » en proef uit datzelfde hoofdstuk,
wat verder, zijn psychologische kracht.
«Wie geen dichter is wordt daar dichter », schrijft Vander
Straeten erg ens. En inderdaad, waar veel anderen vergaan in
ontaarding heeft deze uitverkorene de draagkracht van zijn
geest voelen vertiendubbelen en vizioensgewijze over zich
gekregen wat wij hier, in onze gewesten, achterhalen na lang
en pijnlijk gezwoeg.
Wij hebben hier inderdaad groot scheppingswerk; en daarom
juist worden 't we zoo pijnlijk gewaar als deze kunst van buiten g ewone afmetingen tot alledaagschheid vervalt, of, nog erger, tot
holheid en g epraat in 't wilde. Vooral in het tweede deel van 't
werk geeft de woestijn ons, in plaats van echte kunst, weleens
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hevelingen zonder meer. Waar Vander Straeten ons vergast
op dat aangelengd Oostersch mysticisme wordt hij vervelendgekunsteld. Dat is de vermoeidheid na de koorts, na ((de koorts
der woestijn », zooals een zijner hoofdstukken heet, een koorts
in hem tot- heilige kunstkoorts geadeld.
Ook waar Vander Straeten op zijn best is, zal hij nog niet
altijd voor eenieder genietbaar wezen. Moest dit wel 't geval
zijn, dan zou zijn kunst, in haar rijke, groot-aristocratische
soort, niet zoo hoog staan. Zelfs voor hen, die heel wat verdragen kunnen, geeft Vander Straeten te veel. Hij schenkt champagne altijd maar door; hij wil niet weten dat een mensch toch
zoo verlangen kan, soms, naar een eenvoudig glasje bier.
Champagne- moet een kermisdrank blijven ; maar dat is hij niet
langer als hij geplengd wordt langs 's heeren straten, zooals
onlangs in Frankrijk's gezegende wijnstreek -- en zooals in
dit boek.
Nu, des Guten zuviel te geven is toch ten slotte een bewijs
dat men zou kunnen wat de besten kunnen als men zich leert te
beheerschen. En laat het, zonnegedaver wat afkoelen, laat den
brandenden wind wat verfrisschen; laat het jonge woestijnpaard,
dat daar stormt, geen weg -wetend met zijn jeugd, vlammensnuivend en vlammen-schietend,, zijn baan leeren door onze
kalmer Noorderliteratuur, dan zult ge zeggen : de beste Multatuli is verrezen; of liever nog : een Vlaamschen Van Booven,
maar weelderiger nog en leniger dan zijn I 3ollandsche maat zijn
we rijk geworden.
Want dit is zeker: « Zuiderkruis » bevat een voorraad poëzie
-

als een heele bibliotheek andere Vlaamsche boeken te zamen.

't Is een opslagplaats van dichtersschatten, en daarom juist
geen normaal bewoonbaar huis.
« Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales 1 » Och
jawel, mijn brave Boileau-vriend, en ge moogtVander Straeten's
boek uitwieden, in naam van de zuivere kunst, zoodra ge u zelf
in staat hebt getoond een zulke bladzij te schrijven.
En denk nu ook niet dat Vander Straeten u niets anders
wil geven dan 't geen daar voor zijn oogen lag te blakeren en
te branden :
Ook hij, gelijk zijn prins Hamed, «voelde zijn oogen
dwalen in 't hoofd, als keerden zij van den buitennacht naar
den binnennacht van zijn wezen.»
Hij heeft de zangen afgeluisterd die liet Foula-hart ontroeren,
en hij heeft er bij geschreid zooals geen ander blanke dat kon.
Hij heeft zijn oor gelegd op den harteklop van den neger en
't hooren weenen van heimwee «die aandoenlijkste ziekte der
lichamelijk taaie negerrassen, de ziekte der oorspronkelijke
zuiver-geaarde volkeren. »
Hij heeft al starend in de zachtklare oogen van die zwarte
broeders het ryvwv8t o caul ©v geleerd; en zoo natuurlijk -overvloedig als zijn beeldenreeksen borrelden de wijsgeerige beschouwingen op :
« Afstand en tijd geldt den blanken Neger niet. en de wind
is zijn fluisterende gezel en de kameel zijn vriend en vertrouweling aldoor de lange reis ;
» hij lijdt niet van de eenzaamheid ;
» eenzaam is zijn innerlijk leven;
-
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de neger bezit de ruimte, de onbeperkte, gedachtenlooze, beeld
tevens der almogende gedachte.
»'t Heimwee van den blanke naar zijn bekrompen leven in
steden met menschengeknoei, onderlinge kleinachting en benijding is een ongelukkige schande.
» Wie durft heimwee voelen naar dit kleinzuchtig beschavingsconventioneele, wie eens zichzelf was in de woestijnen, wier
blik geen perk kende, wier geest, in nietig-bewustzijn, tevens
de almacht der scheppende gedachte wist uit peillooze ledigte
der aarde in 't ruim der hemelen... in d' eeuwigdurende stilte
der simpeiste natuur waar de gedachte landschap wordt op de
vlakke horizont van geest en kimlicht, waar terug-onbewust
wordt het bewustzijn dat zich op 't leven veroverde uit de eerste
onbewustheid van den mensch)) (hlz. 33).
Hij heeft de diepere problema's die opzuchten uit de verdrukking van dat zwijgende zwarte wereiddeel zijn hoofd
voelen overweldigen
((Tegenover dit hebzuchtig voorbeeld oordeelt de Muzelman den blanke als door lagere hebgier aangedrift, en meent
zijn eigen inzichten met recht heiliger.
» En is het ook niet daarom waar dat even wel in Soedan als
in Arabië en Indië een Muzelman zelden tot het dus walgelijk
ikzuchtig kristendom van die blanke krijgers zich bekeeren
wil?
» En de stilte der bergnachten scheen een geruisch rond de
plechtig-oneindige stilte der gedachte in hem.
• Hij overzag het gebeurde.
• Hij verdeelde de aarde, de richting van 't strevend menschdom in twee kracht -ideeën: de kristene en de Mahomedaansche;
» 't uitgangspunt der kristen-idee was een kruis, stralend af
een bloedigen rotsberg;
»'t uitgangspunt der Islam-idee was een gouden maancirkel

boven de honderd witte koepelen, boven de zeven minaretten,
boven de kasbah te Mekka;
• vele volkeren. de beschaafde, erkenden Jezus;
• vele volkeren, de onbeschaafde, erkenden Mahommed.
• maar Jezus' woord had geluid in wijsheid: men oordeelt
een boom naar zijne vruchten. »
» En hij dorst niet siechten tusschen de vrucht van Jezus' leer
en de landen waar beschaving en gekunsteldheid zich ontwik
kelden;
» en de vrucht van Mahommed's leer in de hevige natuurlanden waar oud-beschaving en kunst als overlevering der
geslachten, den geest der volkeren onwankelbaar in aloude
rechtzinnigheid en zuiverheid behielden.
» Een oogenblik had hij willen onderhoud afsmeeken van de
tooverachtige sterre (i), onderhoud met Jezus en Mahommed, en
waarheid weten.
» Als in een straal der immer -fonkelende ster in ons, de ster
van Hoop, ontleedde hij die begeerte; was misschien die nieuwe
Zuiderster de oplichiende tijding van Jezus' hernieuwd mensch
wonder, op Mahommed's verrjzenis, wie wist het?
(i) die hij in zijn hemelonderzoek had gevonden.
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» En weer kalmer doorblaárde hij en doorlas Jezus' wonderlike gezegden; Jezus of Mahommed? wie wist het?...
» Als de bazuin der tijden, zilverde, in beving der luchten en
marmers, de Turksche wachthoorn, en kondigde middennacht,,
en de rillende galm sidderde door de wanden der paleizen ....
» en, lang nadien... blies d' echo, uit de nachtverte. »
En toch z.al't waar wezen dat Mahommed's leer, die immers
zooveel van 't christendom bevat, door Jezus' zendelingen zal vor
den uitgezuiverd tot een katholicisme, aangepast op die Zuider volkeren ; en profetisch klinkt het dichterwoord aan 't slot van

-

dit hooggestemde boek.

Want in Tomboutou is de kerk der nieuwe leer gevestigca,
en de denkers en dichters van Soedan zien in de donkerte 't
gebaar van den ouden Mohaman, den leeraar -van de groote
griots » en « maraboe's » alginder, zijn laatste gebaar:
« Weerom wees de hand naar Tomboutou, en boven Tomboutou, boven de kerk der nieuwe leering, door den grijsaard
zoo hoog geprezen, en bloeiend voorzeid in komstige eeuwen,
boven de rijke Soedan- landen,
schitterde op staal - blauw,
onvergankelijk
't hevige Zuiderkruis. »
De besten onder ons zullen dit boek lezen en nog lezen; en
ze zullen blij zijn en gelukkig omdat het nieuwe Vlaanderen
rekenen mag ook op deze jonge schrijverskracht. J. P.

DEUTSCHE BUHNENAUSSPRACHE. ACHTE UND
NEUNTE AUFLAGE, door Dr TH. SIEBS. — Albert Ahn,
Köln, zgzo, 232 blz. 5 M.
Duitschland is in zake van eenheid in de uitspraak nog al
een heel eind verder geraakt dan wij, Nederlanders; alhoewel
de eenheid daar in vele gevallen nog slechts theoretisch is, toch
bestaat er een streven naar eene vaste uitspraak op het tooneel.
In 1898 reeds kwamen verscheidene professoren aan de Uni
samen met enkele bestuurders van schouwburgen om-versit
de tooneeluitspraak vast te stellen, want «kein Provinzialismus
taugt auf der Bühne ». Veel tegenkanting hebben ze natuurlijk
ontmoet, maar heden wordt slechts eene enkele uitspraak op
het tooneel gehoord, en dat is voorzeker reeds een groote
vooruitgang. Het werk dat wij voor ons hebben bevat de uitslagen van de beraadslagingen. Om tot eenheid te komen heeft
men eerst de uitspraak van de beste tooneelspelers afgeluisterd,
en wat het meest gebruikt werd, is tot regel geworden. Na de
princiepen uiteen gezet te hebben, die de tooneeluitspraak
moeten beheerschen, worden in de volgende hoofdstukken de
klanken afzonderlijk onderzocht en het boek sluit met eene
tamelijk volledige woordenlijst. Het heele werk door worden
de voorbeelden phonetisch weergegeven, en, ongelukkig ge
wordt daartoe weer eene andere spelling gebruikt, die-noeg,
verre van duidelijk is. Op een punt willen wij de aandacht der
lezers nog vestigen, nl. op het hoofdstuk Bühnenaussprache
und Schule. Het streven om eene goede Duits,che uitspraak in
de scholen in te voeren, moet rekening houden met de tooneeluitspraak, alhoewel deze niet in haar geheel kan overg eno-
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men worden, vooral niet daar waar het verschil tusschen de
Bühnenaussprache en de taal van de streek te groot zou zijn.
Daarom is het noodig dat de leeraars de twee met elkaar ver.gelijken om te zien in hoeverre de bepalingen van het tooneel
in de school kunnen toegepast worden. Dit is voor ons eene
vingerwijzing, hoe wij in het Nederlandsch zouden moeten te
werk gaan Het geldt hier eene zaak van nationale beteekenis,
en daarom zijn wij Dr Siebs en zijne medewerkers dankbaar
-oni het voorbeeld dat zij ons geven. J. K.
HOOFDLIJNEN DER STAATHUISHOUDKUNDE, door
Mr J. B. COHEN. — Vierde druk. J. Noordhoff, iii, Groningen . Prijs : 1.25 fl., 188 blz.
Dit handboek is reeds aan zijn vierde druk : beste bewijs
dat het goed bevonden wordt voor het middelbaar onderwijs.
De methode is nog al eigenaardig, want schrijver wilde eene
'handleiding samen stellen « bruikbaar en voor de leeraren, wier
vertrouwen in het tegenwoordige stelsel ongeschokt is gebleven, én voor hen die de socialistische levensrichting zijn toegedaan ». Al de beweegredenen worden zooveel mogelijk getrouw
en ook uitdrukkelijk medegedeeld. Wanneer een leeraar aan
kan dit natuurlijk niets dan goede gevolgen hebben.-wezigs
Dus gewoonlijk wordt gezegd : zoo spreekt de oudere volks
spreken de socialisten. De schrijver doet-huisodkne,z
nochtans hier en daar zijne eigene meening kennen en soms zou
men ook wel wat meer uitleg verlangen. Om maar twee kleine
bemerkingen te maken : waarom wordt, op blz. 149, niets
gezegd over den waarborg der boeien leenbanken, die in Nederland, even als bij ons, gesteund zijn op de algeheele verantwoordelijkheid der leden. Waarom niet, op blz. 173, met enkele
woorden het verschil geschetst tusschen de denkbeelden van

,

-

-

Schulze-Delitzsch en Raiffeisen ; dan zouden dat voor de leerlin-

gen iets meer zijn dan bloote namen.
Als katholieken moeten we ook deze bedenking maken, dat
het ons spijt dat volstrekt alle katholiek karakter hier geweerd
wordt.
E. VL.
HELMUT HARRINGA, een verhaal door HERMAN POPERY.
-- Prijs fr. 2.65. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
De schrijver Dr Herman M. Popert, schildert ons een aan
voorvallen die tot de gewoonheid behooren in het moderne-tal
Duitsche volksleven : eene lichtzinnige beschuldiging van diefstal, een straatoproer tegen de politie, een bruiloftsfeest, een
politiek tafelgesprek, een zelfmoord, een Duitsch studentenfeest
-en meer alleda ag sche dingen.
Maar daarbij ontleedt de schrijver, door de feiten zelve voor
te stellen zoo als ieder weet dat ze gebeuren, het zedelijk
droeve of het zedelijk blijde en de oorzaken die daarhenen
hebben geleid.
Géen pedante tendenz; op geen enkele bladzijde van het
boek staat er iets dat om tendenz-wege, tegen de werkelijkheid
in, daar is
En dat is deugdelijke litteraire kunst.
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Zulke kunst vergt niet enkel een woordenschat en zeggenskracht bij een open oog, maar bovenal eene verstandelijke en
karaktermachtige ziel, eene zedelijke grootheid en een oordeelvermogen dat voor den eersten den besten «letterkundige » niet
is weggelegd.

Popert beschrijft daarenboven slechts zaken die hij zelf
gezien, ja zelf beleefd heeft. Hij was toch zelf rechter te Hamburg en zat er in de Kamer der Afgevaardigden. De schatten
van psychologische analyse die hij daar opdeed, spreidt hij uit
in dit werk.
Popert strijdt voor hoogere volksbeschaving met defensieve
wapens, hij bestrijdt wat de volksbeschaving schaden komt, wat
«het kapitaal van zedelijke volkskracht» komt verminderen.
Dat beschavingsprinciepen moeten steunen op verstandige beginselen, dat ten slotte de godsdienst de grondslag is van alle
hoogere beschaving, roert hij niet aan.
Wel komt er een paar keeren de protestantsche godsdienstopvatting van den schrijver even in uit, maar geenszins
in zoo^ erve, dat het boek aan katholieken zou nog en worden
afgeraden .
Popert heeft het vooral tegen het drankmisbruik, of juister
de feiten die hij vertelt toonen vooral, maar zonder tendenzz, de
zedelijke en stoffelijke wanordelijkheden van het alkoholisme
in de verschillende standen.
Méér andere maatschappelijke doodzonden stelt dit boek in
hun verfoeielijke naaktheid ten toon : gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij hooggeplaatsten, heb- en eerzucht, ouderlijke lichtzinnigheid, oorlogsnationalisme, antisociale volks -

beoordeeling, enz enz., maar al deze worden slechts als ter
loops aangeduid, zij vergroeien niet tot eene thesis, gelijk vooral
met liet alkoholisme in dit boek het geval is.
Op geslachtszedelijk gebied brengt de aard van het boek
mede, dat het niet voor kinderen geschikt is, in denzelfden zin
als ook een traktaat over christene zedeleer niet voor kinderen
geschreven werd.
Dat ouderen dit boek lezen en door hun voorbeeld evenals
Helmut Harringa aan anderen de oogen doen opengaan. Het
doet mij oprecht genoegen, dat ons volk althans de kans gegeven
wordt zulk een veredelend werk te lezen al is het dan uit het
Duitsch vertaald. Wellicht dat de drang bij Vlaamsche schrijvers ook eens ontstaat om aan hun volk boeken te schenken als
dit, waar het Duitsche volk in een half jaar tijds 20.000 exemplaren van koopt. FLORIS PRIMS.

LA FORMATION DES PRIX DES DENREES ALIMEN
TAIRES DE PREMIERE NECESSITE, par ALBERT DULAC.
— Paris, Librairie des Sciences politiques et sociales, Marcel
Rivière & Ce, 1911. 158 pages, 2 frs.
-

De titel moet ge zoo verstaan : Hoe de prijzen van brood,
vleesch en melk gevormd worden, hoe de markt bestaat en
welke de invloeden zijn die daarop werken. De io eerste blad zijden worden gewijd aan de methode en werkelijk die zouden
we al zoo gaarne hier niet zien, want ze zijn moeilijk geschreven en zullen voor meer dan een lezer de reden zijn waarom
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hij niet voortdoet en het boekske verdient nu toch wel gelezen
te worden, want de uiteenzetting is goed gemaakt. Het gaat
hier dus zooals we zooeven zegden over de inrichting van de
markten en in dit opzicht zal gaarne gelezen worden wat hier
geschreven staat over het ontbreken van inkomprijs in den
landbouw, over de redenen waarom de landbouwer verkoopt,
over de verkoopingen op levering, over den invloed van de
grootere of mindere duurte van het goud, enz.
Wat de invloeden betreft, die wegen op den prijs dier verschillende eetwaren, de schrijver wijst terecht op het belang
der beschermrechten der vervoertarieven, der huipgelden die
gegeven worden voor sommige landbouwvoortbrengselen, der
wetten en reglementen, enz.
Die zijn boekske leest zal stellig een klaarderen blik krijgen
op het tot stand komen van de prijzen. E. VL
WOLTERS' LAATSTE UITGAVEN. - Groningen.
Daaronder zijn vooral merkwaardig 1 0 «De Nederlandsche Letterkunde, schrijvers en schrijfsters der laatste eeuwen
door Leopold in 10de zeer vermeerderde druk bezorgd. De lof,
op deze puik-bloemlezing hier vroeger gelegd, dient nu nog
hooger aangeslagen. Meest alle biogra fi ëen zijn omvangrijker
geworden, en veel meer jonge, ook Vlaamsche schrijvers wer
den thans opgenomen : toch blijkt hun getal nog lang niet wat
het zou moeten zijn als we zien wat al jonge Hollanders binnen
mochten; voor Hugo Verriest, Rodenhach, Vermeylen, De
Clercq, Van de Woestijne werd een plaats ingeruimd. 2 dln,
elk ongeveer 65o blz, elk fl. 3. 9 o.
2 0 In Van der Wals ((Of olden times and New» verschenen als jongste VS Goldsmit's « She stoops to conquer » en
Shakespeare's «Julius Csar ». Sierlijk, handig en goed met
nota's voorzien, elk fl. o.75.

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
' ONZE KUNST, Augusti 1911 . -- Karel vane der Stappen
(vervolg en slot) (Arnold Goffin) . — Een vroege Wouwerinans in
het Museum te Brussel (Dr A. Bredius). — Imfressionisine (Prof. Dr
W. Vogelsang). Het Koorhek in de nieuwe Kathedraal te Haarlem
(Jan Brom). -- Kunstberichten uit Amsterdam, Brussel, Delft, den
Haag, enz. -- Boeken en Tijdschriften.
-^á BIEKORF, iq.. — Het Heilig Graal: nogal huiselijke verzen
over deze epische stof. « Een sprookje van den zegen der smart»
(J ei Van de Woude) . Twee onuitgegeven gedichten van Guido
Gezelle.
— 15. -- Seraft"in Dequidt, een kort, ontroerd memento voor
den trouwen medewerker. -- Een Luchtreis, vertelling van Theo
Brakels. — Dr Van Oye zet zijn metrum -studie voort in 't bijblad.
VLAAMSCHE ARBEID, 6. -- De Ster nnet den Steert, R. Vermandere zet zijn humoristische vertelling voort, echt in toon,
en nu en dan, waar 't mag, een hoogere stijlwelling. -- Naar
aanleiding der Th. Van Rvusz Dyck-hulde (K. Van Oever), een goed
gedocumenteerd stuk Antwerpsche literatuur-geschiedenis. —
Verzen van Kops en F. Toussaint. -- De Zending, weer een eigenaardige Afrika-brok van Em. Van der Straeten. -- Muziek-

kroniek (Ruth Klop) : Lodewijk Mortelmans als toondichter. —
Overzicht der moderne Duitsche letteren.
— 7. — Verzen van Aug. Van Cauwelaert, die langs om
schooner zich zelf wordt. — De Paaschsproke van den klokkeluier

(Paul Kenis). — Een Einde (Fr. Thiry) : spookhistories blijven
de specialiteit van Timmermans en Thiry, ze vertellen boeiend
en stijlvol. -- Jan Corthals en de Zonnewijzer (K. Van den Oever),
leuk. — Vlaanderen's Kunstdag, Gent r6 Juli 1911: Een der beste
heugenissen aan dien feestelijken dag. -- Fransche dekoratieve
Kunst (P. Lajoort).
' HET LAND, 4.. -- Ouwen (J. Grietens) : 't beste dat we tot
nog toe van Grietens lazen. -- Heilige Bloeddag (A. Maene). —
Dreigend gevaar (V. Naveau) : eigenlijk een sociale bijdrage. —
Vea'telsels uit het schoone Hemnelrijk (St. Vetter). Het znieuzvste wonderlijk
Avontuur van Don Quijote en Sanzcho Paalfa (J. Simons) : extra leutig
ote over de Vlaamsche
en extra ernstig meteen : Don Quij ote
be weging.

ONZE KONGO , Juli igii . — Dit tijdschrift blijft een toon
degelijkheid. In deze aflevering i van den eden jaar -beldvan
: Lubavolkeren in den spiegel van kun spreuken (A. De Clercq).-gan
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Over Zuid-Kalanga (j. L Frateur), eindelijk iemand die gezien
heeft met eigen oogen wat hij over Katanga schrijft. - De strid
legen de Sla.aziekte (A. De Sadeleer), hare geografische verspreiding. - Nog uit Pater Struyf's Brieventesch. - Eenaar uur(jez
in hel Koloniaal Museum (L. Vincart) : de visschen. - Kongoieesche
Wetgeving (M. Van Hecke). - Nederlandsche boe/een over Kongo
(R. de Meulenaere).
DE VLAAMSCHE GIDS. - Over Internationalisine (A. De
Swarte) : geen Duitsche inzijpeling en ook geen Fransche op
slorping. - Centenwinleel (Leo Steppenbach), goede schets. Een Reisindruk (Fr. De Backer), een bezoek bij de Trappisten
te Chimay. - Dal tegen Berg, verzen van Pol de Mont, Van den
Vaurdood gered, verzen van Pol Ann. - Noodtoestand (H. De
Hoon). - Strodragers (V. Fris) historische bijdrage over den
spotnaam der Gentenaars. - Mecanica en Philosojlhie (Sperennes).
Nederlandsche Letteren )M. Sabbe) : weer een zooveel mogelijk
omvattende kroniek over onze jongst verschenen boeken.
Fraizsche Letteren (L. Van Riel).
ST-LUCAS, Mei 1911. - Borduurwerk (J. J.) - Het Raadhuiz
van den Haag (E. S.) Trowein's ontwerp van vergrooting, gunstig
besproken. - Stedenschoon (K. Buis), een boeiende bijdrage van
hem, die 't eerst het woord esticétique des viZ/es heeft gebezigd. In de varia een blik op de merkwaardigste monumenten van
Constantinopel met mooie platen.
DE NIEUWE GIDS, Juli içii. - Een Rotterdamsch oroer
in 1690 (S. Kalif. —Mijn sterke etagen (Ed. Coenraads). - Het
Verhaal van de wijze Ratten (Fr. Van Raalte). - Vrzen (Aug.
Peaux).— Yeugd (J. Everts). - Uit Italië )P. der Meer), ditmaal
over Assisi - TTcrzen (A Roland Holst). - Literaire Kronieh (W.
Kloos) : over G. Van Huizen's « Liefde's Tusschenspel» een
der beste en aantrekkelijkste boeken, die ik tot dusver van van
Huizen las. » - Philosophische Kronieh (M. G. Grashuis), over
«Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung))
van Dr G. Heyman, professor te Groningen. - Buitenlandse/ee
Literatuur: P. N. Van Eyck, in 11r 8 van zijn merkwaardige reeks
behandelt flU ((Nietzsche en zijn Ecce Homo ». - Buitenlan dsch
staatkundig Overzicht (Chr. Nuys), over den toestand in Mexico.
ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT,
Juli, 1911. - Prof. G. Y. P. 5'. Bol/and, een portret van hem
door zijn gepatenteerden lofredenaar Ester vas Nunes. - Karel
deNérée (H. Van Booven), een sympathieke studie over den jonggestorven teekenaar, met fijne platen. - Plaaijes-ftraaijes van
Java (M. Wagenvoort, in zijn gewonen trant van talentvoi reis
beschrijver. - Oude Beiersche Steden (H. Robbers), een kunst vacantie van den grooten romanschrijver, met zichten vooral
uit Rothenburg en Neitrenberg. - In Retraite, roman van Jur.
Zoetmulder. - De GiJbnengers (G Van den Hoek), novelle. Kroniek voor het eeuwfeest van W. M. Thackerav, K. Donker's
Shakespeare-burlesquen, met reproducties.
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-^G STUDIEN , Jaargang 43. Deel LXXV6 Aflevering ,.. Extra

aflevering. -- Onze Kalender (Zijn verleden en toekomst) (F. De
Bruyn) : In verschillende landen is er reeds eene beweging ontstaan om enkele wijzigingen aan den Gregoriaanschen kalender
aan te brengen. Zoo b.v. willen die moderne kalenderhervormers, in het belang ran handel en nijverheid, een vasten of
minder schommelenden Paaschdag, en een onveranderlijken
wereldkalender. F. De Bruyn bespreekt die nieuw voorgestelde
normaalkalenders, en geeft daarbij een belangrijk historisch
overzicht over het kalendervraagstuk. -- Mar. Van Bovonel's
bezoeken bij A. K. Emmerich, II (J. Alberdingk Thijm) : Nog eene
brok uit de Emmerich's litteratuur. Mededeeling van een Franschen brief geschreven door Mgr. Van Bommel (toen nog geen
bisschop), naar aanleiding van zijn bezoek aan A. K. Emmerich. J. Alberdingk Thijm heeft er enkele aanteekeningen aan
bijgevoegd. — Uit de Pers. -- Mededeeling. -- Verlichting met
Neon- Buizen.
-

DE KATHOLIEK, Juli iii. — Hagiogra51iie en Historische
Wetenschappen )Fr. Thiernan). -- Spanje, voortzetting van Keul
prettige reisbeschrijving, met uitweiding over de oorzaken-ler's
van het verval, maar met weglating van het verband met de
politiek. -- De wonderbare Bloem (F. Rutten), vertaling van een
Deensche gelijkenis. — Verzen. — Sociologisch Overzicht (J. D.
Aengenent), o. a. over « L'Idée de l'Etat dans St. Thomas
d'Aquin » (J. Zeiller), en ««Vers l'org anisation professionnelle
(E. Duthoitf. -- Nieuwe Uitgaven, o. a. Beysens' Criteriologie en
Nouwen's Handleiding der Moraal philosophie.
-

-»c DE BEWEGING, Juli, iii. — Milton : het Paradijs verloren,
de voortzetting van Gutteling's vertaling door Alb. Verwey. —
De romanfiese Vrouw (M. Uyldert) : ditmaal in Alfr. de Musset. --Versen van Is. P. De Voors,, Th. van Ameide en Aart van der
Leeuw. — Schetsen (E. De Bock), heel korte dingetjes. --- Verzen
van Fr. Pauwels, J. De Stoppelaar, R. Kimpe. — Politieke
Gesprekken door G. en N. Burger. — Recensie van Alb. Verwey
over Van Deyssel's : Leven van Frank Rozelaar.

DE LEVENDE NATUUR, Juli, igi F . — De Or'chideeënrijkdorn van Bergeis (G. Blokhuis), in de Hollandsche duinen. —
Een Tocht naar den to van de Merbaboe (Dr W. Docters van Leeuwen), een der hoogste vulkanen van Java. --- Zoetwater-inosdieren
in Nederland (A. Blauw). -- Onze Am hibiën (Dr. A. Oudemans).
14 DE NATUUR, Juli 'ii. --- Kunstmatig bereide, radio-actieve,
geneeskrachtige wateren (Dr A. Snijders). — De doode stad CharaChoto in Midden-A zië. — Een practische Omschakelaar (J. Tendeloo).
--- De Rietseeiker-fabricage (D. Bieselaar). -- Basiliskos en Cockatrice
(J. C. J. Van Balen), uit de oude natuurkunde. — Gnoinica
over zonnewijzers. — Vlinders en Zwamineie (P. Haverbout), —
H etinagnetisch coinpas van Anschiitz (Dr Z. Borrman). — Draadlooze
Telefonie (F. Remery).
-^G ONS GELOOF., 7. — Het ontstaan des Levens (P. Covens). —
Over het Geluk (J. De Cock), voortzetting der vertaling uit St.
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Thomas. - De GoddeUjieheid van liet Kristendom bewezen door zijn
snelle uitbreiding (J. C.) - Persoverzicht. - Mengelingen.
VAN ONZEN TIJD, n 4o, 41, 429 3. - In Noord- en
Zuid-Nederland getuigen alle tijdschriften en bladen van welke
kleur ook dat « Van onzen Tijd)) is het beste en het mooiste
wat de pers ons aan weekbladen geeft. - Ditmaal bijdragen
over : Eug Carrière, Internationale Kunstausstellung der Münchener Secession, over Vincent van Gogh, Mozes' Danklied,
Pater Poirters, Over Stadsschoon, Peter Benoit, Byzantynsche
Kunst, Vlaamsche Kunstdag te Gent, uit Londen; en daar
tusschen-door novellen en verzen bij de vleet. - Hollandsche
en Vlaamsche medewerkers bijna in gelijk getal : Brom. Van
deWoestyne, Allard, Jos. de Voght, Kropholler, Jos. Eeckhout,
Albertine Steenhoif-Smulders de beide Van Cauwelaert's,
Maria Viola, Jul. Persyn, Poelhekke, Van den Oever, Dr Van
Koeverden, C Eeckels, Zoetmulder, Peerke den Belg.
LEUVENSCHE BIJDRAGEN, 3e afi., 9e jrg. - Het
Gevoel in taal en woordkunst (Dr J. van Ginniken); een lange studie
niet altijd berustend op stellingen, die zuiver wetenschappelijk
te achterhalen zijn, maar zeker de inspanning overwaardig,
waarmede men dit door en door ernstig werk lezen moet.
Boekennieuws: o. a. over de Reynaert -uitgave van de Zwolsche
Herdrukken.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 6. - Margarela Ebner
(A. Pummerer), een beeld uit de Duitsche mystiek der Middel
eeuwen. * A us der frühbyzantinischen Kirchendichtung (St. von
Dunin-Borkowski), staaltjes uit dichter Romanos. - Der atheistische Monismus (Aug. Deneffe). - Kulturgeschichtliches in den
T'Verhen des hi. Hilarius von Poitiers (A. L. Feder). - Ein moderner
Piatoniker (E. Wasmann). Dr Camillo Schneider, en zijn boek:

((Die Grundgesetze der Desnendenztheorie in ihrer Beziehung
zum religiösen Standpunkt,

Een der heuglijkste gebeuitenissen in den opgang naar ons
Vlaamsch herworden is Vlaanderen's kunstdag, den 1 6 Juli te
Gent gevierd. Onze lezers zullen daarover elders verslagen
genoeg hebben gevonden : De stoffelijke bijzonderheden en de
geestelijke beteekenis van dien murkwaardigen dag werden
vooral goed geschetst door Aug. Van Cauwelaert in ((Van
onzen Tijd », door J. Van den Eynde in ((Hooger Leven », en
door F. Thiry in «Vlaamschen Arbeid ».
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Den Zon en den 28" Augustus en ook herhaalde malen in
September a. s. is 't, als verleden jaar, opvoering van «Maria's
Leven », te Halle. Alles wordt in 't werk gesteld, ook bijzondere treinen uit Antwerpen b. v., om aan zooveel mogelijk
liefhebbers van godsdienstige kunst gelegenheid te geven in
't bevoorrechte stadje van O. L. V. het vrome genot te gaan
smaken.
Zooals men weet is dit « Spel van O. L. Vrouw of Maria's
Leven)) gedicht door Al. Walgrave. 't Is een mysteriespel,
volkomen naar, middeleeuwschen trant, niet in den aard der
Maria- spelen, die eigenlijk « mirakelspelen » waren, maar
veeleer in den aard der passiespelen. want ook dit Marialeven
wordt gevuld, gelijk het echt-historische, met het leven en
lijden van haar goddelijken Zoon.
In dit gedicht heeft Walgrave niet willen geven de volle
maat van zijn dichterlijke vlucht, die men in zijn beide bundels
poëzie naar beliefte kan meemaken ; hij heeft willen doen zooals
de middeleeuwers; tot ieders godvruchtige stichting het tooneel
laten spreken de taal die 't eenmaal uitsluitend sprak, en die 't
sinds lang heeft verleerd. Met bewonderenswaardige lenigheid
heeft Walgrave zich in den geest onzer oude myst eriespeleii
ingewerkt. Dat hij zoo goed slaagde komt hierbij, wijl de priester het met zijn volle hart heeft gedaan, en niet met des liefhebberenden eigenwaan, waarmee b. v. daareven Gabriele
d'Annunzio zich waagde aan « Le Martyre de S. Sébastien »
Buitengewoon kunstinzicht laat Walgrave blijken in de indeeling van zijn mysterie : zuiver tooneelspel, levende beelden,
tafereelen, volksreien. — De muziek is van den bekenden
Halschen toondichter Alfons Moortgat.
Goedheil de beiden in hun streven; en goedheil liet volk,
dat in terugkeer naar onzen ouden kunstzin zijn smaak en zijn
ziele wil louteren.
Het spel duurt van z tot 6 uur. Tekstboekjes i fr. Kaarten
tegen 5, 3, 2 fr.
Onder den titel ((Wagner and his autobiography » verscheen in de « Fortnightly Review» van Juli, een artikel van
E. Newman over het pas verschenen «Mein
ein Leben » van
Wagner. Daaruit het volgende: ((De boeken over Wagner's
leven zijn reeds zoo volledig dat het even onwaarschijnlijk als
onwenschelijk is, die met vele nieuwe bijzonderheden aan te vullen : waarlijk het grootste deel van hetgeen ons verteld wordt over
zijn uiterlijk leven is ons zoo bekend, dat het werk ons dikwijls
den vreemden indruk geeft, alsof Wagner zijn levensbeschrijvers had gelezen, en ons hunne vertellingen opdischte met wat
minder uitvoerigheid. en een minder diepgegronde kennis van
wat er eigenlijk gebeurde... Wagner was zoo heel oprecht waar
het zijne vrienden en medewerkers gold — zelfs ploertachtig
oprecht waar hij van zijne eerste vrouw, Minna, spreekt -- dat
we des te meer verwonderd zijn over zijn geheel gemis aan
oprechtheid en zijn schaarsche bijzonderheden waar het Cosima
geldt. Maar Cosima, we mogen het niet vergeten, schreef deze
memories onder Wagner's dictaat; en misschien mag men totale
oprechtheid onder deze omstandigheden niet verwachten. Daar
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noch Wagner die deze herinneringen dicteerde, noch Cosima
die ze nu uitgeeft, het minste bezwaar hadden waar de goede
faam in 't spel was van degenen die in deze bladzijden voorkomen, zonder twijfél met de gedachte bezield dat eenvoudige,
opgesmukte waarheid, hare eigene verdediging meedraagt,
moet een recensent geen bezwaar er tegen hebben, over hen
zelven met de zelfde oprechtheid te spreken Sommigen onder
ons komt hun gedrag voor, op vele punten, als gezonken tot
het diepste van moreele laagheid, vooral waar het Minna geldt.
Hier ziet men 's mans tweede vrouw, onder zijn dicteerera, de
ergste bijzonderheden. neerschrijven, die hij zich over het gedrag van zijne eerste vrouw kan herinneren. Nu, de gansche
wereld weet dat deze tweede vrouw, toen Wagner op haar
verliefd werd, zelve getrouwd was met den man dien zij in
't najaar 1863 echtscheidend verliet om met Wagner het huwelijk aan te gaan, en dat terwijl hun zoon, Siegfried, op den 6n
Juni 1869 geboren werd, hun huwelijk eerst op 25 Oogst 187o
werd voltrokken. Eenvoudige menschen, gewoon de zaken eenvoudig bij hun naam te noemen, zouden zeg en dat deze deug dzame gentleman, die zoo streng was op Minna's gedrag, eerst en
vooral de liefde stal van de vrouw zijns vriends -- of in alle
geval hare genegenheid aanvaardde als ze hem aangeboden
werd -- en dat hij daarna in overspel met haar leefde.* Zoo staan
de zaken voor den oningewijde; zoo ten minste zouden ze voorkomen indien in de plaats van den Heer Richard Wagner en van
Mevrouw Cosima von Bfilow er g es proken werd van om 't even
welken M. John Jones en Mme Mary Smith. 't Komt ons dan
voor, als een nogal gemeene handelwijze van wege een paar
menschen die zelf over dit punt liever moesten zwijgen, dag op
dag hun hoofden bijeen te brengen, om de wereld bekend te
maken — vijftig jaar of zoo nadien — met de gebreken en fouten
van een arm schepsel dat niet slechter kon zijn dan zij zelve,
-- en natuurlijk spreken de vooroordeelen niet weinig mée... »

En verder : «De pracht van zijn muziek en zijn heerlijke moed
als strijder voor zijn kunst, komen hier niet ter spraak. We
hebben het enkel te doen met Wagner als man; en als man,
het moet erkend worden, komt hij uit deze autobiographie maar
klein te voorschijn... Nooit, waarschijnlijk, was er een geniale
man zoo volkomen ((self-centred »... Dat is juist de deugd die
hem noodig was om het schip zijner kunst in de haven te
sturen, tegen wind en tij; maar 't was ook die deugd die hem
beroofde van alle zelf-critiek, en hem somwijlen met een zon
blindheid sloeg. We worden dat klaar genoeg-derlingmo
in zijn financieele handelwijze met winkeliers en vrien_
den...
... Aan zijn schuld.eischers schijnt hij niet eens een ge
dacht gegund te hebben zoo lang ze de wet niet tegen hem
konden inroepen. Met zijn vrienden handelde hij niet beter.
Hij was veeleer geneigd tot geld ontleenen dan tot dankbaar
daarvoor... Hij dacht, waarlijk, dat hij er uit hoofde van-heid
een goddelijk recht aanspraak mocht op maken... Wanneer
Frau von Rhoden, moe van zijn aanhoudend lastig vallen, hem
eindelijk weigert geld te leenen, schrijft hij dat toe aan ((de
zwakheid van haar veranderlijk karakter ».
We moeten den ganschen tijd door erkennen dat wij met
een uitzonderlijk karakter te doen hebben, dat enkel éen doel
,
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in 't leven zag -- er te komen als artist -- en dat andere menschen
enkel achtte naar hun graad van dienstbaarheid tot zijn doel.
Hij stond gedurig op den uitkijk voor een geldelijke gunst of de
gift van een huis.... En in 1864 vertelt hij ons vlakaf dat hij het
plan had opgevat « met Minna te divorceeren om een rijk
huwelijk aan te gaan ». De gewone begrippen van moraal en
welvoegelijkheid kunnen niet toegepast worden op een man die
niet alleen op die wijze door het leven kan. geraken, maar zichzelf nog bloot leggen voor ons ons onderzoek. Hij is schaamte
maar gelijk een dier schaamteloos is -- niet omdat hij de-los,
schaamte vergeten is, maar omdat hij ze nooit geleerd heeft.
Van iedereen vergde hij vanzelf-sprekende dienstwilligheid en
volgzaamheid.... Men kan niet twijfelen aan de volkomene
zuiverheid van zijne verhouding tot Mevr. Wesendonck en
andere vrouwen... Doch... niets in de autobiographie is verbazender dan de koelheid waarmede hij den man op zij schuift om
zijn weg tot de vrouw te maken. Otto Wesendonck was bij
goed en edelmoedig voor hem geweest; toch spreekt-zonder
Wagner volgenderwijze van zijn weldoener : 't Was waarlijk
ondraaglijk voor mij al mijne avonden door te brengen in
gesprekken en vermaken waarin mijn goede vriend, Otto
Wesendonck zich verplicht voelde zooveel deel te nemen als ik
zelf en de anderen. » (Dit in 't voorbijgaan gezegd, in Wesendonck's huis, waar Wagner enkel als gast vertoefde). Zijne
vrees dat alles in zijn huis weldra mijn leiding zou volgen in
plaats van de zijne, gaf hem die bijzondere kribbigheid waar mee een man die zich verwaarloosd waant, zich mengt als een
uitdoover in ieder gesprek. Dit alles werd al heel gauw lastig
en vervelend voor mij, en enkel zij, die mijn staat begrepen en
er mee sympathiseerden, konden mij nog belang inboezemen,
en dan nog een heel weinig.... »
Hij schijnt waarlijk genoegen er in gevonden te hebben aan
vrouwen 't gedacht op te dringen, dat hijzelf ver boven hun
echtgenoot stond... Het volkomen gemis aan eenige spijt als hij
oneenigheid in een huisgezin teweegbracht, getuigt voor de
verbazende zielelaagheid die op zoo menige bladzijde van zijn
autobiographie geschreven staat..
Uit de levensbeschrijving met hare talrijke verduidelijkingen van Wagner's egoïsme, gemis aan takt, grof heid en
bitterheid van karakter, komt het duidelijk uit hoe gansch
onmogelijk het voor hem was gelukkig met Minna te zijn... 't
Begin der moeilijkheden , ligt wel hierin, dat Minna nooit de
vereischte houding kon aannemen van iemand die voor een
relikwiekastje eerbiedig neerbuigt.... V\Ta; ner was altijd wel
genoeg in zijn brieven aan Minna, maar 't is moeilijk-spreknd
den indruk te verliezen dat ze vooral letterkundig werk waren.
Zooals Nietzsche het zegde, was hij altijd een tooneelspeler: Het
was eene zaak mooie gevoelens uit zijn pen te laten vloeien,
en een andere ze over te zetten in zelf-opoffering. En, waarlijk,
niets anders kon verwacht worden van een man die door - het
leven ging met de overtuiging dat hij het recht had te vragen
aan de wereld al wat hij noodig had, en wiens overheerschende
hartstocht was zijn kunst tot werkelijkheid te brengen ten
koste van om 't even wien. Dat is de sleutel tot den man..... Wie
kon vermoeden dat een natuur waarin zoo weinige edele ele-
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menten te vinden waren de heerlijke nobeiheid en diepe menschelijkheid zou kunnen voortbrengen van de Meistersinger en
van de Ring?»
Met deze woorden eindigt de heer Newman. Wij stellen
ons de volgende vragen: Is er wel degelijk zooveel edels en,
grootsch in Wagner's werk te vinden? Wordt de ziel van den
kunstenaar niet altijd trouw in zijn kunst weerspiegeld? En
draagt Wagner's werk niet den stempel van zijn egoïsme, van
zijn grofheid, van de laagheid zijner ziel?
Buitenrust Hettema heeft het in De Gids (Juni 1911) over
Coster's ((Eerste Nederduitsche Academie ». 't Is wel een epi
sode uit de geschiedenis der hoogescholen. Coster wilde de
Renaissance gelegenheid geven haar heidensche ideeën als
opvoedingsmiddél in Holland te beproeven. Het verschil in
kunstrichting met ((1fl Liefde Bloeijende)) viel niet zoozeer op.
Coster's doel was veeleer, tegen de Leidsche Hoogeschool aan
Amsterdam een inrichting voor hooger onderwijs te geven. De
Leidsche Universiteit was het bolwerk van 't Calvinisme en
stelde steeds de theologie voorop De Academie ging uit van
't begrip : Wetenschap boven Geloof. - Vandaar de tegenwerking der Calvinistische predikanten. die er voor zorgden dat
aldra de Academie eenvoudig een tooneelgezelschap werd.
Coster trok zich ontstemd terug. Maar daarmee was 't niet uit.
De «illustre Schole» werd de voortzetting van deze eerste vrije
Universiteit. Wel zette Leiden, gesteund door de Zwitsersche
republieken, alles in 't werk om de nieuwe instelling te ver
smachten. Maar het Atheneum werd opgericht, en de antiLeidsche geest kraaide in Amsterdam victorie. In 1877 werd
het stadsatheneum tot gemeentelijke Universiteit. En in 1 88o
stichtte doctor Kuyper in de hoofdstad zijn ((Vrije Hooge
school », en bracht daarmee opnieuw, maar in tegenovergestelden zin met Coster voorheem de antithese voor den dag in de
-

wetenschap.
Nevens Hooger Leven, liet weekblad onzer intellectueelen,
gaat in den loop dezer maand beginnen te verschijnen Ons Volk,
het weekblad onzer ontwikkelde burgerij. 't Zal geïllustreerd
zijn, en het wil, wat de techniek betreft, wedijveren met de
beste Duitsche en Fransche uitgaven van dien aard. De namen
der oprichters en vaste opstellers zijn : Fr. Van Cauwelaert,
Dr Van de Perre, Ad. Henderickx, apotheker Hendrix, adv.
Van den Broeck, adv. Vlietinck, Dr Van Huffelen, Aug. Van

Cauwelaert, Dr Deckx, Om. Wattez, Alf. Martens.
Onder de medewerkers, die met bijdragen gereed zijn,
haalt het prospectus o. a. aan : Persyn, De Cock, Vermandere,
Streuvels, Dosfel, Frateur, Van der Essen, Van Tichelen, De
Wolf, Verschaeve, Prims, pater Rutten, past. Cuppens, Bel
paire, Lebon, Dr Meeus enz.
Jul. Persyn verzoekt ons bij alle ernstige menschen protest
aan te teekenen tegen den titel van zijn bijdragen, dien uitgever
Splichal, van Turnhout, naievelijk grootsch. laat luiden: (C Ge.
schiedenis der Wereidletterkunde ». Die bijdragen zullen hee ten : « Gezichten op de letterkunde van elders ».

-
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Het weekblad zal verschijnen van af i September in ge
uitgaaf en in prachtuitgaaf. 't Abonnement op de gewone-wone
kost 5.00 fr. per jaar, op de prachtuitgave fr. 10.00.

In Oud Holland (XXIX, aflev. 2) wijdt G. D. Hoogewerf een
studie aan dichter Johannes Stalpaert van der Wielen. Hij duidt
,er op dat deze hoogstaande man al te lang miskend werd. Hij
geeft eerst een levens overzicht van den katholieken priester, en
dan behandelt hij zijn voornaamste werken : Zijn « Heiligen
epischen trant » : Het Hemelrijck, de Evangelische-levnsi
Schat, het Vrouwelick Cieraet van Ste-Agnes versmaedt, de
Roomsche Reys.
Eigenaardig vooral zijn de lofzangen van Stalpaert, in 1628
volledig uitgegeven onder den titel «'t Gulden jaer Ons Heeren
Jesu Christi ». In 1634, vier jaar na zijn dood, verscheen een « Na
liederen op heiligedagen », — « Misschien het belang-lezingva
werk)) is de derde liederenbundel : Extractum catholicum-rijkste
tegen alle gebreken en verwarde harsenen (x631), polemische
,gezangen tegen de protestanten. Hoogewerf zet deze sereene
polemiek in parallel met die van Anna Byns en Marnix. Hij
vindt eindelijk een blijde verwantschap tusschen Stalpaert, den
priester- dichter der ale eeuw, en Guido Gezelle, zijn genialen
nazaat in de zge.
De Deensche schrijver Jörgen Bergsoë stierf den 26 n Juni,
76 jaar oud. Hij was begonnen met natuurwetenschap, zooals
meer letterkundig-aangelegde Denen. Zijn romans spelen of in
Italië - of in zijn geboorteland. Onder de meer bekende telt men
:zin novelle : « Bruden fra Norvig, », Gj engangerfortaellinger »
en « Italienske Noveller ».

In Han uoverland, Juni IgII, verscheen een studie van Fritz
`Goebel : ((Die ältere niederdeutsche Dichtung in ihren Hauptrichtung en. »

In Grenzboten (LXX, 21) een lezenswaarde ((Beitrag zur
Erforschung der Romantik ». door Ed. Havenstein.
Onze Eeuw (April) wijdt een opstel aan de katholieke groot
poëzie : Annette von Droste- Hülshoff.
-vorstindeDuch

DE SOCIALISTISCHE BEWEGING
IN FRANKRIJK
EEN OVERZICHT

(i)

Groote economische omwentelingen baren nieuwe
geestestoestanden en diepe misstanden wekken macht'vragen. De geschiedenis der socialistische beweging in
Frankrijk biedt ons daartoe een sprekend bewijs.
Deze nieuwe omwentelingskracht, gelijk alle jonge
richtingen, is meer door geestdrift, opgewondenheid en
verbeeldingskracht geleid dan wel door gewetensklaarheid
van vaste beginselen en overtuigd durven van hooger
willen. Dit is het kenmerkende der periode die 1893
voorafgaat en het tijdperk der « romantiekers » van het
socialismus huldigt. Het gold hier dan ook een strijd om
droombeelden, die hoewel uit ware misstanden gegroeid,
door overdrjving en valsche begrippen in den nevel
verzwommen van onuitvoerbare opvattingen en buitensponge, alhoewel dikwerf welgemeende pogingen. De
misslagen van Fourier, St-Simon, Louis Blanc en
Proud'hon braken alras de vleugelen aan hun met zooveel
gerucht opgelaten socialistisch luchtvaartuig. De opkomende Duitsche wetenschap, die Karl Marx in het socia
lisme had verwerkt, zijn verkeer met de Fransche socialisten, dit alles droeg bij om wat lood in de schoenen te
leggen. Wij raken de stichting van de « Internationale »
wier verspreiding en vooruitgang door ,het heffen der wet
van 1864 bijzonder werd bevoordeeligd.
Indien de baldadigheden en woeste wreedheden der
-

(x) Zie Le Socialisme con1emt5orain par l'abbé WINTERER, Paris,
- Le Monde socialiste par Lilo Dz SEILHAC, 1904. - Sozialismus und Soziale Bewegung von WERNER SOMBART, Jena, igo8.
Archiv für Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung,
I Jahrg., Leipzig, 1910. - Der Sozialismus von V. CATEREIN,.
Freiburg im Breisgau, 1910.
1901.
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« Kommune )} de Marxistische vereeniging een doodelijken
slag toebrachten in 1872, het vuur der socialistische beweging smeulde onder de assche, en welhaast ging het vlammen werpen, dat heel Frankrijk ging branden.
De geschiedenis der socialistische beweging in Frankrijk bevat een theoretisch, een politisch en een economisch
of syndicaal deel. Daar het Duitsch collectivismus alle
wetenschappelijk socialismus doordringt, zoo denken wij
nutteloos dit punt weder aan te raken. (i) De ontwikkeling als partij en als arbeidersbeweging zal dus bijzonder
onze aandacht vergen. In dit opzicht is het jaar 1893
van bijzondere beteekenis. De toenmalige kiezingen brachten eene gewichtige socialistische keurbende in de Kamers,
wijl tengevolge der kongressen van 189: eene sterke vakbeweging onder het werkvolk tot stand kwam : de Bond der
Werkbeurzen (Fédératioe des bourses de travail).

Met den val der « Kommune « was de oude socialistische instelling gebroken. Bovendien waren de roode voor
vroegere romantische leer van het tooneel ver--stander
dwenen, zoodat het Marxisme in Frankrijk vrijen ingang had.
De apostel van het Marxisme in 1877 was Jules Guesde.
Zijn program vond de goedkeuring van Karel Marx, wijl hij
door onvermoeid strijden met woord en pen een groep
collectivisten vormde, door het aanwerven der verbannene
« kommunards » in í88o sterk aangroeiend en invloed
bekomend. Zonder de toestemming der politiekers af te
wachten hadden de arbeiders begonnen vakvereenigin gen
tot stand te brengen.. Dit bewijst ons eens te meer het
individualistisch karakter van den Franschman, regeling en
orde afschuddend doch opvliegend voor 't eerste gedacht
of beeld dat hem heeft getroffen. Dit geeft ons overigens reeds
de reden der verscheidene stroomingen die het Fransche
socialisme deelen, (2) en -waaronder de twee kenmerkendste
zijn : eene revolutionnaire en eene gematigde beweging.,
(i) Zie : Grondslag en Ontwikkeling der Duitscke Sozialdemokratie,

P. BERTHOLD, in Dietsche Warande en Belfort, zgog.
(2) «Les divergences de pensée subsistent, zegt P.

Louis, mais
elles n'aboutissent, ni aux déchirements terribles que l'Inter.
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In 1893 treffen wij vier verscheidene groepen aan
i. De Parti Ouvrier Français of de groep der Guesdisten,
geleid door den woeligen volksmenner Jules Guesde en zijn
vriend Paul Lafargue, vond zijne vurigste aanhangers
onder het fabriekvolk aan zekere regeltucht gewoon en
aldus gedrild tot ordegeest en beveiwoord. Roubaix door
door Guesde als « de Heilige Stad van het Socialismus»
betiteld, was hunne versterkte plaats.
2. De Parti Socialiste Révolutionnaire, ook de blanquin
partij genoemd, naar den naam van den ouden-tische
stormlooper Blanqui, die zoo dikwijls droomde, het Staatsbestuur te Parijs, gewapender hand in te nemen. Aan hun
hoofd staat heden de ingenieur Vaillant, vroeger lid der
«Kommune)) en die lange jaren in het Gemeentebestuur
van Parijs zetelde. Hier schuilde dan ook hunne kloekste
weermacht.
3. De Parti Ouvrier Socialiste is de groep gesticht door
Jan Allemane, een drukkersgast die na den val der «Kommune naar Nieuw-Chaledonië werd verbannen. Het
Marxismus hem tebijsterschijnend, vergenoegde hij zich met
het bereiden van den socialen opstand die komen moest.
4. Eindelijk hebben wij de Fédération des Travailleurs
Socialistes de France met Paul Brousse aan de spits. Deze
was vroeger anarchist en vriend van den beruchten Bakunine. Tegenover de stugge eischen van Guesde stelde hij
later eene politiek van opportunisme, die hem en zijne
aanhangers de naam van Possibilisten verwierf. Deze hielden
zich bijzonder op met Gemeentehervormingen.
Benevens deze groepen ontstond eene vereeniging van
onafhankelijke socialisten die de stramme leiding der overige
voikstemmers hunne vrijheidsliefde niet vermochten aan
te passen. Benoit Malan, Rouanet en Fournière waren
hen op dezen weg voorgegaan. De nieuwe doopelingen

nationale a éprouvés dès son origine, iii aux séparations brutales
qui de 1876 a 1891 ont été la dominante de lhistoire du Socia
lisme Frauçais ». Cf. « Revue Socialiste », Introduction a l'Hisloire du Socialisme Français, 1900. (Juillet-décembre) blz. 93.
Nopens de ontwikkeling van het Fransch socialisme vóór 1893,
zie insgelijks: ROUANET. Le Parti socialiste Français, ((Rev. Soc. »,
1898, t. 28, blz. 91-106.
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van het socialisme kwamen meestal bij hen te recht.
Millerand en Jaurès waren van 't getal.
Zoo ontstonden hier vij f groepen, wier woedende ge
dagblad van Millerand, La 5etite-dachtensrij,o
Rééublique Française, werden verzacht en langzaam gedempt.
Dit samentrekken van gedachten en uitwendig verbroederen scheurde dieper de kloof tusschen socialisten en
anarchisten, die door het woord van mannen als Elisée
Reclus en Peter Kropotkin hunne tegenstrevers te groote
kalmte en belegde traagheid tot het bereiken van hun doel
voorwierpen.
Men leefde dan ook in een tijd van economische beroerte en politieke spanning. Panama stond voor de deur.
De strijd der ondernemers tegen de samenwerkende maat
maakte de werklieden hittig. De nederlaag van-schapijen
het Boulangism in 1889, de omzendbrieven van Leo XIII
aan de Fransche katholieken, de stijgende arbeidersbeweging, de oproep van Keizer Willem in 1890 bij eene
arbeidersconferentie in Berlijn; dit alles droeg bij om den
gedachtengang der Fransche socialisten te bevoordeelen.
f

Vijftig hunner afgeveerdigden kwamen in de Kamer, om

zoogezegd, de rechten der werklieden te handhaven. Wij
zijn in 1893.

De stand der wetgeving over het vereenigingsleven,
dat zoo nauw met de beweging van het Fransche socia lisme
zelf in verband staat, mag hier niet onaangeroerd blijven.
Vóór de derde Republiek hadden werklieden en patrons syndikaten gesticht, tegenover dewelke in 1862 het
tweede Keizerrijk niet vijandig gezind was.
In die eerste jaren der Republiek, bevreesd voor de
woeste propagande der « Internationale » werd alle ver
doel op werkstaking verboden. Links-enigsrchtm
in de Kamer werd reeds in 1876 heftig tegen dit verbod
opgekomen. 1884 bracht zekere bevrediging. De syndikalisten vinden nochtans de wet van 188+ onvolledig en
ontoereikend. Eenigen willen straf leggen op den cc index a)
der patroons, anderen willen het neerleggen der voorschriften van de vakvereeniging afschaffen. De nieuwe
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algemeene wet van 1901 op de vereenigingen heeft de
ontevredenheid niet weggenomen. Velen weten niet goed
welke wet liefst te benuttigen, daar deze van 1884 zekere
rechten staaft door de wet van 1901 niet gekend. De alge
meene wensch staat nu eene versmelting der dubbele wetgeving vóór (i). Zooals wij reeds terloops hebben opgemerkt
braôht deze wetgeving toch eene sterkere arbeidersbeweging
tot stand, die door het opkomen der werkbeurzen in 1887
als verband en bestuurhuis dienden voor de socialistische
propaganda. De arbeidersbeurs vereenigt immers alle syndikaten eener stad en beduidt insgelijks de vergaderplaats
van leden en bestuur. In 1892 kwam de Vereenißing der
We'rkbeurzeu tot stand die er 14 tot één verband snoerde,
doch waarvan vele vrijheidslievende syndikaten geen deel
uitmaakten. Diezelfde vereeniging, welke in 1900 48 werkbeurzen telde met 870 syndikaten, heeft hare werking
afgespeeld tusschen 1892 en 1902. Het congres van Nantes
in 1894 kenmerkt haar eerste invloedrijke ontwikkeling.
In 1902 werd dit algemeen verbond op het Congres van

Montpellier door de Coîfédération Générale du Travail
opgeslorpt. (2)
*
**
Wenden wij ons tot de politieke beweging sedert 1893.

Hier zullen wij beter den gang van het socialisme zelf
volgen kunnen, door het opgaan der partijmannen en der
vereenigde troepen die ze volgen. Dit zal ons ook verschei
dene aangeraakte punten beter verklaren en zekere gezegden
in een nieuw licht stellen.
Gedurende de wetgevende zitting van 1893-1898 speelden de socialisten een beduidende rol in de Kamers. Beneven
de hoofdredenaars Guesde, Millerand en jaures, wisten
Viviani, Roiianet en Vaillant insgelijks de aandacht op zich
te trekken. Geen oogenblik lieten zij voorbijgaan om hunne
bevechters in 't woord te vallen, en door oorverdoovend
geschreeuw hunne opwerpingen te overweldigen. Veelal was
(i) Le Syndicalisme en France, E. LEVAS5EUR, Rev. Econ. internat.
1908, November, blz. 237-249.
(2) CI. P. Louis, Le Mouvement syndical en France, 1907, blz.
202-237.
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het kamergestoelte eene strijdplaats waar de socialisten
schermden met hun tot nog toe weinig bekend programma.
De zitting van 21 November 1893 bood jaures de gelegen heid zijn krachtig, vlammend en opschietend redenaarstalent
te ontwikkelen ten voordeele zijner gedachten. Deze zijn
de bekende beginselen van concentratie der rijkdommen,
verdrukking der werklieden, godsdiensthaat, verovering
der staatsmacht, enz. Het groote kamerdebat van 1896
schonk Guesde eenige laurieren als voorvechter van het
kollektivisme door zijn voorstel van samenwerkende ver
grondslag van algemeenen eigendom. De-enig,op
beroemdste der uiteenzettingen van het sociaal vraagstuk
in 't licht van 't socialisme, vond hare bekroning te SaintMandé in 1896 bij monde van Millerand. Zijne woorden
oogstten zooveel bijval in daar zij een minimum van
eischen voorstelden, gansch in staat eene toenadering
tusschen de verscheidene socialistische groepen te bewerken. Matigheid kenmerkt zijne middelen tot veroveren der
politieke macht en tot verwezenlijken van den gedroomden
toekomststaat.
In de Kamer hielden de socialisten zich ook met de
binnenlandsche politiek bezig. Vermochten zij de wetten
tegen de anarchisten, na den aanslag op President Carnot
door Caserio, niet te verhinderen, toch bekwamen zij in
1895 door hun aanvallen, het ontslag van den kortelings
gekozen president Casimir Périer.
Met Leon Bourgeois als kabinetsoverste, komt het
ministerie in socialistisch vaarwater. Daar de nieuwe minister
Méline (1896-1898) rechts roeide, sprongen de socialisten
dadelijk op hun strijdpaardje. Binnen en buiten de Kamer
ondernamen zij eene krachtig geleide propaganda en buitten
alle maatregelen en omstandigheden uit, zoogezegd, ten
gunste van den werkman.
De buitenlandsche politiek trok ook hunne aandacht.
Jaurés weidde uit over internationale broederlijkheid, wijl
Guesde in 1897 het Ministerie op den rug viel, wegens een
aanslag op de vrijheid van den Duitschen broeder Bebel.
De gemeentepolitiek die overal de aandacht der socialisten
begint te trekken en wettigt alle middelen tot het vullen
hunner stembus, vond in Frankrijk ook eene werkdadige
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aansporing, door de Congressen van St. Ouen in 1892,
van St. Denis in 1893, van Parijs in 1895 bekroond en
verlevendigd.
De politieke strijd, die de socialisten met de werkelijkheid in aanraking bracht, schonk menigen de overtuiging
dat hunne «formulen » van klassenstrijd enz., zich heel
licht bevinden in de schaal der wezenlijkheid. Dit scheen
er ook velen te temmen. Gabriel Deville (i) en jaures (2)
kunnen ons daarover goed inlichten. Het misnoegen der
anarchisten komt dit alles alras bevestigen. Les Tems
n ouveaux, weekblad gesticht in 1895 door GRAVE en
KRAPOTKIN, brengen ons de uiting dier zielkundige stemming. Het verwijt met de burgerlijke partijen mede te
werken bleef hun niet gespaard.
De «Dreyfusaffaire» die de Fransche politiek in ver
warring bracht en heden nog in klaarder licht gesteld,
vond geene eenparige beoordeeling bij de socialisten. Miilerand scheen meer de rol van toeschouwer te hebben
gekozen. Guesde vermocht nog eens zijn geliefd thema te
spelen : « Het antimilitarisme ».
De herziening der wetgeving op de genootschappen
bracht op dit oogenblik eenen ommekeer in den politieken
gang. De socialisten betoonden bij de kiesperiode van 1 898
hun collectivisch ideaal en sloten zich de radikalen aan om
het kabinet Méline te bestrijden en praktische hervormingen te bekomen. De uitslag der kiezingen was hun toch
eene teleurstelling. Zij hadden wat te hoog gemikt. Guesde
en Jaurès verloren het genot op het kamertooneel mede te
spelen. Millerand nam er de hoofdrol der socialisten in hun
plaats. Deze bleef in aanraking met de radikalen om den
val Méline te verhaasten (3).
De vijf verscheidene socialistische groepen schenen
meer vereenigd als ooit. Geschaard onder eigen bestuur
bleken zij meer en meer regimenten van een en 't zelfde
leger onder de roode vlag der broèderlijkheid!
De vriendelijke betrekkingen schenen voorgoed uit,
-

(i) Princijes sociceUstes, 1896, blz. 289.
(2) Cosrnoolis, Januari 1898.
(3) Cf. Archiv. f. d. Geschichte des Sozialismus, 1908. en Die sozialistische Bewegung in Frankreich van G. WEILL, blz. 140-46.
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als het gerucht verspreid werd, dat eene geheime samen

belegd was om de herziening te verhinderen van-spanig
het Dreyfusproces door het Ministerie Brisson aan de dagorde gesteld. De socialisten richtten te dien einde een
komiteit op waar de afgevaardigden der vijf groepen eens
om desnoods eene nationale staking te-gezindblk
beletten. jaures zong een zegelied in ((Le Mouvement
socialiste » (1899). Dit komiteit scheen hem de dageraad._
van de eenheid der Partij.
Den 22 Juni 1899 kwam Waldeck-Rousseau aan het
staatsroer. Millerand miek deel van het Kabinet als Minister van handel. Een socialist lid van een burgerlijk Ministerie ! Wat heiligschennis! Alle partijen weken van verbazing. Het was het begin der scheuring. De .Onafhankelij-ken, de Broussisten en Allemanisten waren het met deze
nieuwigheid eens. Minister zijn is toch zoo deugdelijk en
kittelt zoo zeer het menschenhart! Guesdisten en Blanqmisten bleven nochtans bij hunne beginselen en hielden
staan tegen de « Ministerieelen » dat zoo te doen, eene ver-loochening was 'der heiligste voorschriften van het socialisme, en eene verslapping in de vurigheid voor klassenstrijd
en geweldadige verovering der staatsmacht. Laveeren, zelfs
onder voorwendsel van spoedige gedeeltelijke hervorming,
scheen hun eene lafheid.
De twee partijen besloten dan een partijdag te beleg
om den « Val Millerand » te bespreken. Den 3n Decem--gen
ber 1899 werd het Congres geopend. De dagorde stelde
dus de bespreking nopens de betrekking tusschen « klas
jacht op Portefeuilles » voor. jaures, Briand,-sentrijd
Viviani waren de woordvoerders van Millerand. Guesde,
Lafargue en Vaillant traden op als de ((Reinen » van het.
socialismus. Na woelige aanvallen en heftige terugstooten
waar Viviani, Guesde en jaures elkander duchtige slagen
toebrachten, werd er gestemd op een tusschenvoorstel, dat in
zekere omstandigheden de deelneming aan een burgerlijk
Miniisterie als nuttig voor de partij oordeelde. Het voorstel
werd aangenomen met 1140 stemmen tegen 245 (i).
(i) LION DE SEILHAG, Le

Monde Socialiste, 1904, blz. 114.
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De Eenheid was het tweede punt der dagorde. Men
kwam overeen om een verbond te stichten dat de vijf zelfstandige groepen zou omvatten onder geleide van een
bestuur jaarlijks door een nationaal congres gekozen.
Deze voorslagen vonden buitengewonen bijval. Na de zitting
sloeg de geestdrift om zoo te zeggen tot verwaandheid over,
men zwaaide roode vlaggen, men vloog malkander in de
armen, men sprong en zong dat het helmde : Debout ! Les
Damnes de la terre
Schijn bedriegt. In 't geniep bleef elk bij zijn gedacht.
In de Kamer zetelden om zoo te zeggen niets dan « Ministerieelen a. Zij ondersteunden dan ook Waldeck-Rousseau
en Millerand tegen de aanvallen der Rechterzijde. Doch
de vijanden van Millerand hadden de meerderheid in het
nationaal bestuur der socialisten. Alles werd opgericht tot
eenen nieuwen strijd in igoo. Het zelfde jaar werd het
wederlandsch congres der socialisten te Parijs geopend.
Kautsky, afgeveerdigde der Duitsche socialisten, willigde
het vroeger gestemd voorstel in, zoodat Millerand van dien
kant, gansch gerust op zijn ministerieel oorkussen mocht
slapen. Dadelijk na dezen partijdag, werd het nationaal
congres der Fransche socialisten geopend. De zittingen
boden alles behalve eenen goeden indruk. Beschimpingen
waren de belangrijkste voorslagen die men opdiende.
Namen van vogels en soortgelijke dieren, benevens eenige
uitroepingen van verrader enz... waren het beste middel om
de eenheid in de partij te bewerken ! De terugtocht der
Guesdisten en later der Blanquisten op het congres van
Lyon was eene klare belijdenis der vastberadenheid in het
volherden der scheurmaking. Deze twee partijen vormden
de Parti Socialiste de France, waartegen de ministerieelen
de Parti Socialiste Francais stelden.
Zij gingen dan elk hunnen weg en traden afgezonderd
op voor de kiezingen van 1902 ten voordeele van het
Ministerie Waldeck-Rousseau. Deze vijandige tweespalt
duurde twee jaar.
De grootste vijand van Millerand was de geruchtbarende Gustave Hervé. Beiden schetsten de lijnen der
twee aankomende richtingen, de hervormende en de syndikalistische. Jaurés zochtden gulden middenweg en betoonde
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dat Millerand's vrienden hun karakter als vertegenwoordigers van het Proletariaat moeten bewaren, wijl de
anderen in dwaal verheeren de Republiek slechts als een
aartsvijand te beschouwen.
Als twee honden vechten om een been, dan vallen zij
samen op dezen, die het hun ontneemt, zoo ging het ook
onder het Ministerie Combes. De Kamerleden van de
P. S. F. zoowel als van de P. S. d. F. ondersteunden
den walgelijken kerkhater tegen de rechterzijde, alhoewel
het socialistisch Congres van Tours verklaarde dat antiklerikalisme met socialisme geen betrekking heeft. Het
liedje is afgezaagd. Wij gaan voorbij.
Het eenheidsgedacht bleef toch niet onverlet. Men
besloot nogmaals het geschil in het wederlandsch Congres
van 1904 te Amsterdam voor te leggen. In Duitschland
immers waren de ((Revisionisten », geleid door Bernstein,
gansch de gezindheid der vrienden van Millerand genegen,
wijl Bebel, als Marxist uit een stuk, onwankelbaar het
« zuiver dogma)) getrouw bleef.
jaures en Guesde vertegenwoordigen de tegenstrijdige
meeningen. Twee voorstellen ter oplossing, nopens het

deelnemen aan een burgerlijk staatsbestuur, werden voor
andere door Vander-geld.HtnorAe,h
Velde. Dit laatste was het ministerialisme meer genegen.
Het voorstel Adler staaft het Programma der Guesdi sten
en Blanquisten te Reims opgesteld en goedgekeurd. Het
Congres, dank de inspanningen van Bebel en Guesde,
stemde het voorstel Adler. Gelijktijdig werd het internationaal bureel voorgesteld als middel tot eenheid in de
nationale groepen.
De Fransche ministerieelen zwenkten een weinig, toch
zagen zij dat het grootste getal der kiezers het eens waren
met de stemming van Amsterdam. De P. S. d. F. deed den
eersten stap. Eene Commissie kwam tot stand waar de
twee partijen hunne afgevaardigden henen zonden.
Den In Januari 1905 werd een besluit aangenomen, dat
in het Congres van Rouaan in 1905 werd bekrachtigd en
gestemd. Dit besluit legde den plicht op tegen de staatsbegrooting te stemmen. 't Was Jaures die op dit punt de
P. S. d. F. vermocht te overhalen. De scheuring met de
-

IN FRANKRIJK 247

radikalen door dit voorstel bewerkt, vond een te gernakkelijkere oplossing, daar Rouvier, minister Combes in het
kabinet kwam vervangen.
De eenheid in de partij werd dus op nieuwen grondslag gevestigd en door toedoen van twee wederlandsche
afgeveerdigden van het socialistisch bureel van Brussel te
Parijs op 25 April 1905 voltrokken. Twaalf afgeveerdigden
weigerden het lied der eenheid meê te zingen. Als onafhankelijken en portefeuille-lievenden, stichtten zij eene
afzonderlijke partij onder den vroegeren naam van P. S. F.
*
* *

Laat ons nu in 't kort de ontwikkeling der vereenigde
Partij sedert 1905 nagaan. Gansch de bouw der aisdan
geschapene inrichting is dezelfde gebleven. Haar officieele
naam luidt Parti socialiste, section Jrançaise de l'Internationale
ouvrüre (= S. F. I. 0.) De leiding der partij staat onder het
gezag van het nationaal Congres, dat jaarlijks Zijne zittingen
heeft. De uitvoerende macht intusschen is in de handen
van den nationalen raad, die samengesteld is uit afgeveerdigden der departementsbonden.
Het eerste nationaal Congres der socialisten sedert de
heugelijke overeenkomst van 1905 werd hetzelfde jaar den
29n October te Chalon-sur-Saone afgespeeld. Denken wij
niet dat dit geschiedde zonder een haarken in de boter.
De vraag der medewerking met andere partijen werd nog
maals besproken, doch men kreeg de zaken weder in den
haak, met de verplichting te eischen, toestemming der
Departementsbonden of des nationalen raads te bekomen,
om een verbond met andersgezinde Kamerleden aan te
gaan.
De belangstelling van den achturenarbeid, welke de
1 e Mei 1906 werd voorgesteld, steigerde nog met de indrukwekkende ramp van Courrières. Intusschen was het
radikale Ministerie Sarrien en Clémenceau aangekomen.
Briand stond met de « portefeuille » van onderwijs en
godsdienst. De ((Val Briand » ging min of meer ongemerkt
voorbij. De Nationale Raad sprak heel eenvoudig den ban
over hem uit.
:

-
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De verkiezingen van igol brachten de socialisten
nieuwe aanwinsten bij. Radikalen en socialisten sterk ver
waren geenszins vredelievend gezind. De,-tegnwordi,
zitting van den 12 tot 19 Juni 1906 leverde een belangrijk
schouwspel. Clémenceau trad er met jaures in het ,strijd
Beiden zetteden hunne zienswijze nopens den huidi--perk.
gen en toekomstigen staat der maatschappij uiteen. Clémenceau die Sarrien opvolgde als Kabinetsoverste was
hoffelijk in den strijd. Jaurès was niet min heusch. Daarbij
toch kon het niet blijven.
Twee vraagstukken van belang zullen den toestand
verscherpen. Namelijk : Het Antimilitarisme en het Syndikalisme.
De legerhater Hervé, vroeger professor aan het Lyceum
te Sens, liet zijn leerambt in den steek en stichtte ((La
Guerre sociale » tijdschrift waar hij de overdrevenste gedachten tegen het militarisme met ongemeene hevigheid
voorstond. Naast de Anarchisten vormde hij den linkervleugel der socialistische partij, wijl de Guesdisten rechts
keerden. jaures en Vaillant stonden aan de spits van het
middenkorps, die eene spitsvondige onderscheiding wisten
te maken tusschen Antimilitarisme en vaderlandsliefde.
Een verschillende gedachtengang nopens syndikalisme
baande ook uiteendrijvende wegen op het socialistisch
eenheidsterrein. Hervé's vrienden aanveerden de theorie
van het syndikalisme die wij verder bespreken zullen en
aanzagen de partij als eene stootkracht voor de Conféderation
Generale du Travail. De Guesdisten integendeel wilden de
hoofdrol aan de partij zelf geven en de vakbeweging besturen en geleiden. Jaurès en Vaillant zien wij nogmaals met
den olijftak optreden, den gulden middenweg zoekend om
vriendelijke betrekkingen tusschen Socialisme en Syndikalism e te bewerken.
Op het Congres van Limoges in 1906 was het tegenstribbelen niet geweken. Hervé stelde vóór, alle oorlogsverklaring met eene legerstaking te beantwoorden. Guesde
viel hem in de rede om te betoonen dat het nationalisme
eene groote beteekenis heeft in het leven der menschheid.
Overdrijving (den Franschen geest zoo eigen) in zake van
Internationalismus is gebrek aan rede, Zijnen tijd al te
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zeer voorbijzeilen is soms alles behalve een teeken van ver
nuft.
Toch was men het ten slotte eens met het ontwerp
Vaillant dat alle militarismus niet veroordeelt, doch het
Proletariaat aanspoort om allen oorlog te voorkomen. De
partijdag van Nancy (1907) die het algemeene Congres van
Stuttgart moest inleiden, werd weder met dezelfde vraag
lastig gevallen. De Guesdisten, vroeger aan den linkervleugel, bestreden te Stuttgart de geweldige gedachten van
Hervé en zijne anarchistische vrienden. Bebel zelf sloot
zich bij de eersten aan, om de Marxistische overlevering te
verdedigen - met vrouwenarm. De viammende uitvoeringen van Hervé vonden bij de vreemde congressisten niet
veel bijval, deze laatste zwichtte zich dan ook om niet de
rustlievende Duitschen, eens luimig en deftig over den
hekel te halen.
Terug in 't vaderland werd de strijd om het militaris
door het jaurèsistische blad « L'Humanité»-musvortgez
en « La Petite Republique « die eene toenadering met
de godsdiensthatende radikalen trachtte te spinnen. De
Guesdisten openbaarden hunne gedachten in ((Le Socialisme)) (i). Hervé speelde voort met bommen en geweer
in ((La Guerre Sociale ».
De toenadering tusschen de socialisten en het radikaal
Ministerie Clémenceau zag er niet rooskleurig uit. De
politiek in Marokko, de strijd der Regering tegen de C.
S. T. deed de trouw overslaan tot echtbreuk.
Toch ondersteunden zij het ministerie als het hervormingen gold van socialistische aard, zooals de verstaat
spoorwegen van het Westen, het wetsvoorstel-ljkingder
Caillaux nopens de nieuwe belastingen.
Het kabinet Clémenceau viel plots ten voordeele van
Briand (2). Millerand en Viviani werden zijne collega's. Drie
socialisten waren dus aan 't bestuur. Alhoewel tot de
vereenigde partij niet behoorend stond deze hun niet
-

(i) Niet te verwarren met Le Socialiste, orgaan van den Nationalen Raad.
(2) Zooals wij weten heeft Briand reeds den kop moeten
leggen voor den likeurhandelaar Monis. De ministeries vallen
in Frankrijk als den hagel.
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gansch vijandig tegenover, omdat Millerand de doorgezondene postbeambten grootendeels terug riep en hun
vergiffenis schonk om hunne zondige wederspannigheid
en hunne onbezonnene staking. Van dan af bereidden de
socialisten met nog meer moed de verkiezingen van 1910,
die voor hen dan ook niet ongunstig uitvielen.

Hoe stond het met de roode vakvereenigingen, de
steunpilaren der socialistische partij ?
Van 1893 tot 1899 was hunne werking onbeduidend.
De wet van 1884 vond in den beginne weinig bijval. Toch
werd ze volksgezinder. De inwendige veeten werden ge
aanvoerders der verscheidene roode sekten-demptn
kwamen overeen aangaande de onpartijdigheid der vak
zake van politiek.
-vernig
Op den eersten rang der levenbrengende vakleiders
stond Pelloutier, die van 1893 'tot igoz als sekretaris der
Werkbeurzen uitmuntte.
De eerste poging der vereenigde en afgerichte syndi-

katen om hunne werking in wezenlijkheid te doen gevoelen
was het beleggen eener algemeene werkstaking in 1898
onder het ministerie Brisson dewelke door mislukken, den
geestdrift der stakers voor eenige jaren koelde.
Wij hebben reeds aangemerkt wat men onder den
naam van werkbeurzen moet verstaan, en hoe deze door
de C. G. T. grootendeels werden opgeslorpt.
Het optreden van Millerand als Minister, was een aan
voor de vakbeweging. Deze nochtans wilde hij aan -sto
maatregelen van bescherming en verzocht-moedignr
door hunne bemiddeling in verscheidene zaken, zijn belang
voor hunne eischen te doen gevoelen.
Toch blijft de strijd tusschen regeering en vakvereenigingen, veroorzaakt door de nieuwe gedachten door de
C. G. T. verspreid voortduren. Op het Congres van Montpellier (Tgox) stelden de' leiders zich aan als voorstanders
van het Syzdikalismme. Dit nieuwe woord bevat gansch de
richting der beweging en kenmerkt het verschil met de
aanhangers van het Reformismme.
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De drie voornaamste punten van het programma der
syndikalisten zijn in deze woorden bevat : Algemeene
werkstaking, achturenarbeid, anti -militarisme (i).
Het Fransch syndikalisme aanziet de werkerskias als
een strijdkorps dat met politieke werking geen gemeens
heeft en alleen in staat is, om zuiver van burgerlijke vermenging, de maatschappij ten voordeele der werklieden te
herkneden. Rechtstreeksche werking, ziedaar het krachtig
middel dat zij vergen (2). Door opstand, verovering der
economische machten!
Beginsel en werking stemmen bij de syndikalisten
gansch overeen. 't Is dus niet enkel met opstandige woorden dat zij schermen, maar met daden.
Het bewijs ervan vinden wij in de menigvuldige stakingen, oproeren en ruststoringen waar de C. G. T. is
ingewikkeld. 't Zij genoeg de schermutselingen van DraveilVigneux (1908) te herinneren, als ook de staking der staatsbedienden om ons te overtuigen dat het syndikalismus geen
luchtgebouw of droom is. Daarom is het ook, dat het
Fransch syndikalisme zoo gevaarlijk is, en een zwaren
kanonbal gelijkt, dien het Staatsbestuur na zich slepen moet.
De syndikalisten immers, denken zich het puik der werk.
lieden, eene stolling van den kern der vakbeweging. Daaruit
nemen zij recht om de vormlooze massa naar hunnen wil
te voeren en de werklieden als schapen voor de straatverschansingen te jagen.
Alle roode syndikaten zijn de C. G. T. niet aangesloten. Het schijnt wel dat hun geest weinig door het
volk is gegaan. Het reformisme meer in overeenkomst met
de natuur van den mensch zelf, schijnt bij velen de meeste
belangstelling te vinden. Vele roode nationale verbonden
zijn door deze gedachten beheerscht. Het verbond der
boekdrukkers onder de leiding van den algemeenen
secretaris Keüfer is een der machtigste en der best inge(I)

La patrie des ouvriers, c'est leur ventre et celui de leurs

families, biz. 26. Cf. G. WEIL, Le Svndicalisme en France, Revue
Econonzique Internationale, i 9 o8. Vol. I.
(2) Cf. LEVASSEUR, art. cit. Revue Economique Internationale, 19 o8,
Cf. Le Synclicc&lisrne en France par B. Du
November, bz. 2,62.
LIEF, Rev. Econ. Internat. 15-20 janvier 1911.
-

-
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richte die wij kennen. In den gedachtenkring die voor.
houdt, dat praktische en vredelievend bekomen hervor
werkman, het beste middel-mingetvordlan
zijn om tot iets te geraken, vinden wij ook hetgeen men
noemt de «Gelen », door Biétry aangevoerd. Buiten den
rooden vloed staande, volgen zij tot zeker punt eenen gelijkloopenden weg.

Zooals zulks werd aangewezen, hebben wij den theoretischen kant der beweging op zij gelaten daar de grondslag der socialistische beweging het Marisme is. Als theoretieker der syndikalisten noemen wij G. Sorel, leerling
van P. Barth en H. Lagardelle.
De beweging der Fransche socialisten is niet als
zeer wetenschappelijk op te vatten; het karakter des volks
weinig vatbaar voor Duitsche formulen en haastig, zooals
Karl Marx het eenmaal zegde, om algemeene beginselen,
seffens, met de vragen die het begeestert in aanraking te
brengen, is van minder belang voor de geschiedenis der
Beweging.
Het politisch zooals het vakvereenigingsleven, is in
het roode leger gedeeld door twee verscheidene richtingen
die men ten andere op alle gebied aantreft waar menschen
denkend of werkend zijn; een linkervleugel door opgewondenheid en haat gedragen, zooals de Herveisten en de
C. G. T.; een rechtervleugel door algemeen belang en ook
wel door eigenliefde van zekeren geleid. Hier vinden wij
de vroeger zoo woelige Guesdisten met jaures, Vaillant en
Millerand, alsook de aanhangers van het Reformisme.
Wie zal het halen in dit sociaal wedrennen?
Dit schijnt alleszins moeilijk te zeggen. Niemand
nochtans zal beweren dat de opstandsgezinde Collectivisten
de zege zullen behalen op de hervormende Radikalen, die
hunne syndikalische bedaardheid op godsdienstig gebied
meer @.Is vergetend, in den Franschen staatswagen die ze
besturen, een Doode schijnen te voeren !
P. BERTHOLD MISSIAEN, 0. M. C.

Leuven,

i

Maart 1911.

GOED IS 'T BIJ U...

God, van uit de ark, waar 'k - bij uw tabernakel een schuilplaats vond, laat ik een duive loom
naar buiten vleuglen, om daar te onderscheiden
of 't zondvioed-water week van weg en weiden,
,en 't veilig is als ik straks wederkoom.

Goed is 't bij U. Hoe treurig, dat de wereld
U durend weert, en ploetert in het draf
der straf, die Gij rechtvaardig neer liet golven.
Hoe treurig, dat zij 't leven houdt bedolven
in reeuwsche lucht van gruwzaam passiegraf.

Wanneer toch mag mijn ziel, die kwijnt van trachten,
blijven bij U, om nooit meer weg te gaan?
Wanneer toch landt ze op altijd-groene kusten,
om in uw pracht, om in U-zélf te rusten,
bevrijd van vrees in branding te vergaan?

Wanneer, mijn God ?.. Zie, telkens keert die duive,
na lange vlucht langs de aarde, naar me weer.
Want nergens vindt ze een plek om vrij te dalen,
waar 't zuiver is, en waar uw reine stralen
niet dooven in het moer van 't zondenmeer.

De wind zelfs die daar giert is guur of brandend
een adem van het Noord of der woestijn.
En elke vlaag voert walgelijker walmen
der laagte omhoog, wijl hatersvioeken galmen
bij 't lallend lied voor 't geile vleesch -festijn.

11.2
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Uw kuische trans, mijn God, is oversomberd
door wolken, uit den poel geweld der drift.
Geen arend schicht nog naar de zon, die smoorden.
In 't voorhoofd, waarop eens uw wijsheid gloorde,
is nu het merk van 't brullend beest gegrift.

Waar moet ik heen, o Heer, na dit verpoozen ?
Ach, zwerven door dien smook en langs dit land,
en hunkeren naar bloemengeurge luchten...
Wanneer toch mag ik naar uw sferen vluchten
waar rust-azuur rond pure lusten spant?
CONSTANT EECKELS

o.

DE DAGEN TEREN WEG...

De dagen teren weg, gelijk een bleeke lijder,
die langzaam 't leven voelt vergljden naar den dood,
en toch na iedren slaap, waaruit hij mag ontwaken,
nog dankbaar-groetend lacht naar later morgenrood.

Maar droever wordt zijn blik en loomer zijn gebaren,
daar telkens vroeger 't licht versnikt in wolkenschoot.
En zoo verzwakken ook allengs de vale dagen,
bezwijkend bij den onweerstaanbren tijdenstoot.

O zomer, ras ontkracht, uw prachten staan te sterven,
en uw geluk vervloeit, als water uit de hand.
Ook rijpe herfst zal, na 't verzaden, dra verderven.
Op beider graf wordt wit dan 't winterkruis geplant.

't Zal goed zijn bij de lamp van zon en bloei te droomen,
terwijl het buiten huilt door kaal -gebuischte boomen.
CONSTANT EECKELS.

EERSTE MEI(i)
TOONEELSPEL

SPELERS:
FABER,

meestergast

HENDRIK
ANTOON

zijn zonen

FONS

DOMBROVSKY,
JULES

Louis

nij veraar

zijne neven

2 CHAUFFEURS, 2 MEESTERGASTEN CARRERO, MISsING,
BEDRIJF I. - IN FABER'S HUIS.

A chterto on eel : Zicht O b de straat: twee vensters met gordijntjes,
een deur, vóór het venster in een leunstoel ligt Hendrik, de
kreuftele, de beenen in dekens gewikkeld; nu en dan gaan
menschen langs de vensters voorbij; schamele meubeleering
een bed, een tafel, een kachel.
Links : oft zij, een deur naar de achterftlaats.
L

TOONEEL I.
HENDRIK

Antoon.
Hendrik.
Antoon.
Hendrik.
Antoon.
Hendrik.
Antoon.
Hendrik.
Antoon.
Hendrik.

in zijn leunstoel, ANTOON binnentredend).

-

Is vader weg?
Ja, Toon.
Waarheen?
Naar 't fabriek.
Alles is gesloten.
Is alles gesloten?
Vóór den neus der werklieden, ja... maar.
Maar wat?
Het zal niet lang gesloten blijven.
Hoezoo?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(i) Vertaling en vertooning voorbehouden.
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Antoon. - Het werk moet af.
Hendrik. - Dat is de zaak der bazen, niet de uwe.
Antoon. - De onze ook.
Hendrik. - Hoe de uwe?
Antoon. - Als het werk niet afgemaakt wordt en niet
dadelijk bezorgd wordt, is alles verloren.
Hendrik. - Alles verloren?
Antoon. - Al de materialen, het ijzerwerk, al het
staalwerk, de wielen, de machienen, alles.
Hendrik. - Wat hebt ge gedaan?
Antoon. - Men had ons geboden alles met olie in te
smeren; alsof wij zoo dom waren niet te raden dat men
ons ging buiten werpen, met man en muis, op straat.
Hendrik. - En gij hebt niets ingesmeerd?
Antoon. - Jawel, maar niet met olie.
Hendrik. -- Hoe dat?
Antoon. - Met water en zuur; zoodat als ze ons niet
spoedig terugnemen, om het boeltje te zuiveren en te
kuischen, alles dan bedorven is; en om u te troosten,
Hendrik, het monsterrad dat, als ge vroeger ginder werkte,
uwe beenen afkraakte tusschen zijn scherpe ijzertanden;
dat monsterrad zal er deerlijk afkomen.
Hendrik. - Antoon, hebt ge gedurfd?
Antoon. - Waarom niet, ik heb meêgedaan met de
anderen.
Hendrik. - Meêgedaan met de anderen, ge zijt een
lafaard.
Antoon. - Als ge reeds niet kreupel waart...!
Hendrik. - Ja, Toon, dat is laf, kwaaddoen omdat de
anderen kwaaddoen; is dat nu een reden!
Antoon. - Waarom jagen de bazen ons weg?
Hendrik. - Ze hebben het recht.
Antoon. - Wij hebben het recht om te staken, ja,
maar zij hebben het recht niet ons weg te jagen.
Hendrik. - Daar zijt ge mis, denk ik; ze wijzen u de
deur met evenveel recht als gij het werk staakt.
Antoon. - Dat zijn woorden.
Hendrik.— Maar het materieel, de machienen bescha
digen, dat is laf en kwaad.
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Antoon. -- Toe, toe, ze hebben geld genoeg, en wij
zijn gewroken... Hendrik, ik heb honger.
Hendrik. — Er is brood in de lade.
Ik moet vleesch hebben.
Antoon.
Vader zelf eet geen vleesch.
Hendrik.
Doch gij, gij wel?
Antoon.
Hendrik.— Ik, Toon, ik? hoe kunt ge 't mij verwijten?
Antoon.
Gij werkt niet.
Hendrik. — Doch ik geniet ook de lucht niet, de gezonde lucht die uwe longen voedt, Toon, ik adem nooit de
frissche lucht die een voedsel is.
Antoon. -- Lui zijn is een geluk.
Uw spot is wreed, Antoon, waarom spot
Hendrik.
ge zoo sedert eenigen tijd ? ge bespot alles en allen.
Antoon. Waarom? omdat ge mij tegenwerkt.
Hendrik. — Ge zijt nog jong.
Antoon.
En gij ?
Hendrik.
Ik ben op korten tijd verouderd.
Antoon.— Ge wordt zelf kindsch, me dunkt.
Hendrik. — Toon, mag ik u zeggen waarom ge zoo
spot ?
Antoon.
Ja, als ge 't weet.
Hendrik. — Ge loopt nog met die... die
Antoon (kwaad).
Met Irma ?
Hendrik. En vader had het u verboden.
Antoon. Wat gaat hem dat aan? daarbij ik loop er
niet mee, ik bemin ze.
Hendrik. En Irma spot met u.
Antoon. --- Wat weet gij daarvan, ge komt nooit
buiten.
Hendrik. -- Doch van in mijn leunstoel zie ik veel,
veel van het leven.
Antoon. — Ge kent zelfs Irma niet.
Hendrik. -- Jawel, ze is hier geweest.
Antoon. — Hier geweest?
Hendrik.
Ja, die kleine bruine zottin, de ondeugd
zelve.
Antoon. Rik, zeg van haar geen kwaad; is Irma
hier geweest?
Hendrik. -- Ja, eens dat het huis open stond; de
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menschen die boven wonen sluiten nooit de deur; Irma
ging voorbij, door het gordijntje zag ze iemand binnen
zitten, ze dacht dat gij het waart, die haar wenkte; ze kwam
binnen en vond mij hier, alleen.
Antoon. - En wat heeft ze gezegd?
Hendrik. - Ze vroeg, stout en vrank, of gij niet hier
waart.
Antoon. - Natuurlijk, en wat hebt ge geantwoord?
Hendrik. - ik heb haar gezegd dat ze zich vergiste;
ze lachte omdat ik hier zoo bleek, zoo mager lag en vroeg
schertsend of ik haar niet mêe naar huis bracht. En, als ik
bekende dat ik niet meer kon gaan, riep ze van de buitendeur: ik beklaag uw lief, en liep weg.
Antoon. - Ze hemmt mij.
Hendrik. - Dan zou ze met mij uw broêr, niet spotten.
Antoon.Welhoe, ik spot ook, zegt ge, en ik bemin
toch.
Hendrik. - Zoudt ge met een zuster van Irma spotten, die zou kreupel zijn, en ziek liggen?
Antoon. - Ik weet niet, ik geloof het niet.
Hendrik. - 't Is die Irma die u het spotten leert, zij
heeft dat in 't bloed; ten slotte zal zij ook met U spotten
en dan zult ge razend worden, dan zult ge een ongeluk
doen.
Antoon. - Zijt ge soms jaloersch, Hendrik, dat ge ze
mij wilt ontnemen. 't Is een schoon meisje nietwaar?
Beken het.
Hendrik. - Ik ben niet jaloersch.
Antoon. - Gij kunt niet beminnen.
Hendrik. - ik, niet beminnen? Toon, indien ge wist t
Antoon. - Wien bernint ge dan?
Hendrik. - Vader, ons broerke Fons.
Antoon. - Waar is hij.
Hendrik. - Naar 't school; en u bemin ik.,.
Antoon. - En niemand anders?
Hendrik. - Wien zou ik nog beminnen? Wie zou er
mij beminnen?
Antoon. - En die arme sloor die hier dagelijks, met
haar kind op den arm, voorbijsientert, en naar ons venster
ziet alsof hierbinnen haar geluk was opgesloten.
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Hendrik. - Die arme sloor, kent ge haar?
Antoon. - Iedereen kent haar in de buurt, weet ge
hoe men haar heet ?...
Hendrik. - ik wil het niet weten; voor mij heet ze
Martha.
Antoon. - Ziet ge dat ge ook een lief hebt, ik had
juist geraden; en welk lief?... Daar is ze ... aan den hoek
der straat, zie, ze blikt naar hier.
(Hendrik bloosij.
Hendrik. - Hare oogen hebben wel ooit geweend,,
Antoon, ze heeft schoone oogen.
Antoon. - Geweend van plezier, ja, het is eene fell-,-,kermis-vierster geweest ... in dien tijd ... als ze geld had.
Hendrik. - Zooals uwe Irma.
Antoon. - Ja, en van avond gaan we dansen, het is
kermis, lente-kermis.
Hendrik. - Ge gaat dansen, als ge zonder werk zijt,
als uw vader verdriet heeft? dansen!
Antoon. - ja, we kunnen toch niet hier dansen;
vader zou ons buiten kegelen.
Hendrik. - Waarom misnoegt ge hem; als hij niet
wil dat ge met Irma verkeert, laat haar; hij heeft gelijk, hi
heeft ondervinding; hij weet de toekomst van een jong
leven dat zich verbeurt en verspeelt, verliefd op een kermispop zooals uwe Irma. Antoon het is een goede raad.
Antoon. - Doch zeg mij; gij die raad geeft, wien
bemint gij dan? Van wien is dan het kind dat die vrouw
ginder op den arm draagt ; zeg, Hendrik, toch van u niet
dat ik weet? laat ons met open kaarten spelen; ik zou mijn
lief niet willen geven voor uwe ... weduwe.
Hendrik. - Antoon, ik heb, sedert mijn ziekte, nooit
meer met haar gesproken.
Antoon. - Met wie?
Hendrik. - Met die vrouw daar, met haar kindje.
Antoon. - En ge bemint haar, zoo blindelings?
Hendrik. - Ik heb haar vroeger gekend, op 't fabriek
Antoon. — Ge ziet hoe zij u trouw gebleven is.
Hendrik. - Ze komt hier dagelijks, wachtend om een
woordje vergeving, een woordje liefde van mij te vernemen.
-
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dagelijks en meermalen daags, zoo veel ze maar kan. ik
zie het, ik voel het. is dat geen liefde?
Antoon. - Ze heeft u verraden toch?
Hendrik. - Verraden, weet gij het, Antoon?
Antoon. - En dat kindje?
Hendrik. - Is dat haar kindje?
Antoon. - Voor de helft toch.
Hendrik. - Heeft zij mij verraden, wetens en willens,
werd zij niet gedwongen, niet valschelijk, met geweld
aangevallen of niet laffelijk verleid? weet gij het, Antoon?
Antoon. - Gij zijt g.oed gij, haar zoo te verontschuldigen. De vader van dat kindje, weet gij wie hij is?
Hendrik. - Ja, ik weet het.
Antoon. - Waarom zit hij niet gevangen?
Hendrik. - Omdat er geen wet is die hem ketenen
kan, Antoon.
Antoon. - En gij bemint die moeder, zelfs nu nog?
Hendrik. - Waarom niet? en meer dan te voren, ze
is ongelukkig.
Antoon. - Ge zult haar toch nooit hebben, vader zal
haar nooit hier binnen dulden.
Hendrik. - ik vrees het.
Antoon. - Weet gij het?
Hendrik. - Neen.
Antoon. - Gij zult nooit voor haar kunnen werken.
Hendrik. - Ook niet, doch zij kan werken! zij werkt
voor haar kind.
Antoon. - Dank u voor uw lief.
Hendrik. - Zij draagt de schuld van dien man, en
die schuld is zwaar, Antoon, en indien ik haar niet hielp
door mijne stille liefde, door mijn onmachtige doch getrouwe liefde, welke zij kent en dagelijks komt voelen,
alsof ze mijn hart hoorde kloppen doorheen die koude
muren, indien ze mij niet dagelijks zag, had Martha sedert
lang een ongeluk begaan, of zich gezelfmoord met haar
ongelukskind; begrijpt ge nu, Antoon, hoe wreed uw spot is?
Antoon. - Wel, aisge wilt, want ik ben een goedejon
niet waar; als ge wilt zal ik dien anderen lafaard,-gen,
want ik ook ben een lafaard, zegt ge...
Hendrik. - Omdat ge de bazen schade toebracht, ja.
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Ge zijt geboren om rechter te worden,
Antoon.
vrederechter; ik zeg, als ge wilt, zal ik dien anderen laffen
man eens hier brengen, en dan kunt ge u wreken,... ziehier
een vuurwapen. (Reikt een revolver).
Hendrik.
Behoud hem, ik wil dien man niet zien.
Antoon.
Zijt ge bang u te wreken?
Hendrik•
Ik wil dien man niet zien.
Antoon. -- Ik zal hem hier brengen, ge zult hem zijne
vuile daad in 't aangezicht werpen, als een spuwsel ; ik zal
hem vasthouden en gij zult schieten, broeder; is dat niet
schoon gesproken„ wily ge?
Hendrik. -- Antoon, waar haalt ge zulke gedachten;
is dan de wraak een wet geworden, voor de menschen ;
voor de werklieden tegen hunne bazen, voor de beleedigden
tegen de beleedigers, voor de onschuldigen tegen de plichtigen ? broeder?
Antoon. -- Wraak is plezierig.
Antoon, wie leert u dat?
Hendrik.
Antoon. — Ieder wreekt zich.
Hendrik.
En op de lafste wijze, de beste. Neen,
Antoon, ik doe niet mee. Laat dien man in vrede, laat hem
in vrede en schend zijn eigendom niet.
Broeder, gij zijt veel te goed.
Antoon.
Hendrik. — Men kan nooit te goed zijn.
Uwe Martha is weg.
Antoon (naar buiten blikkend).
Hendrik. ja, zij heeft wëer moed voor den morgen.
Zij zal werken bij de rijken en het brood van haar kind
verdienen.
Antoon. Arme Martha.
Arme Martha... Toon, verberg het vuurHendrik.
apen, indien vader kwam! Waarom wapent ge u!
Antoon.
In tijd van staking wapenen zich de werklieden.
Hendrik. -- Waarom?
Antoon. Tegen de openbare macht, tegen de bazen,
tegen de vijanden.
Hendrik. -- Zal er gevochten worden ?
Misschien wel: doch de eerste die ons verAntoon.
raadt schieten wij neer als een rausch.
Hendrik. — Wie, den eerste ?
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Antoon. - Den eerste die zal toegeven aan de bazen.
Hendrik. - Wat eischt ge dan?
Antoon. - Meer loon, minder werk.
Hendrik. - Natuurlijk.
Antoon. - En wij zullen winnen.
Hendrik. - Antoon heet ge dat verraden: het werk
hernemen?
Antoon. - ja.
Hendrik. - En indien degene die het werk hernam
een vader was?
Antoon. - Om 't even.
Hendrik. - Zoudt gij hem nêerschieten?
Antoon. —Ja.
Hendrik. - En indien degene die het werk hernam
een vader was met een huisgezin, met een afgesloofde
vrouw, met kinderen die hongerlijden, zoudt gij hem nêer
-schietn?
Antoon. - Om 't even; men moet liever sterven dan
buigen.
Hendrik. - En indien degene die werken wil uw
vader was?
(Poos. - De kleine Fons komt jolig binnez met zijn ransel
zwaaiend).
TOONEEL II.

ANTOON, HENDRIK, FONSKE.

De school is uit, de school is uit; Rik,
Fonske.
dezen achternoen verlof, omdat 't kermis is; ik heb honger... (Stilte). Rik, Toon, ik ben hier, ziet ge me niet?
Ja, Fons, maak uw werk, jongen, vóór
Hendrik.
het eten.
Fons.
ik heb geen werk vandaag, 't is kermis.
Geen les ook?
Hendrik.
Een les, ja, maar die kan ik morgen leeren.
Fons.
Gaan wij naar de kermis, Toon?
(Afwijkend gebaar).
Antoon.
Rik, waarom kunt gij niet meêgaan?
Fons.
Hendrik.
ik zal nooit kunnen, Fonske.
Het is niets, ik zal u vertellen wat ik gezien
Fons.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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heb, en gij zult zooveel vermaak hebben, alsof g'er zelf
geweest waart, niet waar, Toon?
Antoon. — Ik ga niet mee, ik heb werk.
Hebt gij werk? en ge zijt hier; als ge werkt
Fons.
blijft ge toch 's middags op 't fabriek, Toon? Als ge niet
werkt, is 't niet ook omdat het kermis is, Toon, ga dan
straks mêe ?
Misschien.
Antoon.
Fons. — Rik, hebben mijn duiven, mijn schoon blauwe duifkes nog geen eikes? Ge hebt me beloofd dat ze
vandaag met eieren zouden komen uit den hemel? hebben
ze uitgevlogen ?
Ja Fons.
Hendrik.
Fons. --- En zijn er eikes ? Toon?
Weet ik dat, wat kan het mij raken?
Antoon.
Fons. Of mijn duiven eikes hebben ? Geeft ge daar
niets om, Toon ? Schoone eikes waar er jonge duiven uit
komen, geeft gij daar niets om ?
Ik weet niet.
Antoon.
Fons. — Ik ga zien op de koer:
Hendrik. — Niet te lang blijven turen, Fons, ge moet
uw les leeren en eten.
Fons.
Ja, en dan naar de kermis gaan.
(Fons gaat af langs de zijdeur).
TOONEEL III.
HENDRIK, ANTOON.

Ik naar de kermis gaan, wat denkt die
Antoon.
kleine aap, hij kan alleen gaan.
Het was toch best dat ge met hem gingt.
Hendrik.
Ik moeder spelen
Antoon.
Is dat uw plicht niet
Hendrik,
Antoon. -- Weeral plicht, en uw plicht, welk is dan
uwe plicht.
Hendrik.
Ik ben hier de moeder, ik bezorg alles,
voor u en voor vader.
Antoon. -- Van uit uwen leunstoel.
Is dat geen marteling, willen arbeiden en
Hendrik.
niet kunnen?
—

—

—

?

?
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Antoon. - Zooals kunnen arbeiden en niet willen, dat
is ook een marteling, maar een verduiveld aangename mar
teling.
Hendrik. - Toon, we spraken van moeder.
Antoon. - ja, ik weet dat ze dood is, dood en begraven, er is toch niets aan te doen.
Hendrik. - Heb meer eerbied voor uwe moeder; bezoekt ge dit jaar haar graf niet? Het is lente om er het
kruis te schilderen en de bloemen te herplanten; ga met
Fons, hij heeft zijn moeder niet gekend, leer hem wie onze
moeder was, een heilige...
Antoon. - Den kleine naar de kermis leiden, den
kleine naar het kerkhof leiden, den kleine slapen leggen, en
mijn werkstaking, vergeet ge die?
Fiendrik. - Ge hebt tijd; ge werkt immers toch
niet?
Antoon. - Neen! maar ik moet beletten dat de anderen
werken, ik moet waken met de gezellen, ik moet aanwezig
zijn om oproer te maken.
Hendrik. - Indien men u aanhoudt en dit wapen op
uvindt?
Antoon. - Dan zal ik het al lang gebruikt hebben, en
gewroken zijn.
Hendrik. - Toon, indien vader u hoorde, hij zou u
slaan van woede.
Antoon. - Slaan? dat zou hij wel laten.
Hendrik. - Gij moet toch gehoorzamen.
Antoon. - « Die tijd is lang voorbij. »
Hendrik. - Dat heeft u de ondeugende Irma weer
geleerd, alle gezag onikennen.
Antoon. - Mijn Irma is niet ondeugender dan uwe
Martha met haar gestolen kind.
Hendrik. - Zwijg, Toon, vader kan onverwachts
binnen komen, en u hooren.
Antoon. - Ha, ha! hij weet niet dat ge zulk een lief
hebt, hij mag het niet weten?
Hendrik. - Hij weet niets.
Antoon. - Des te beter voor u, want ge zoudt van het
venster weg moeten. Hij zou u in de donkere kamer op.
sluiten, of naar 't pomphuis bannen.
-
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Hendrik. -- o Antoon ! welk ongeluk zou het zijn ; mij
nog het weinige berooven dat ik van 't leven bijwoon, hier
aan mijn venster.
Antoon. -- Houd u dan maar stil en zeg hem niet dat
ik gewapend ben, zeg hem niet dat ik met de stakers samen
spande om het fabrieks-boeltje te saboteeren,, zooals die
heeren zeggen, zeg niet dat ik me van achternoen met de
andere gasten zal botvieren op kosten van bazen en afvallige
stakers; vaarwel, ik heb geëten, ik kan voort.
Toon, daar is vader, blijf hier.
Hendrik.
Antoon. -- Kan ik niet meer weg?
Hij staat reeds voor de deur.
Hendrik.
Antoon. Ik zal wel weggeraken, maar zwijgen, hoor,
of ge vliegt van 't venster weg.
Hendrik (ontmoedigd laat het hoofd zinken.)

(De vader treedt binnen.)
TOONEEL TV.
FABER, HENDRIK, ANTOON.

Faber. --- Toon, ik ben blij dat ik u hier vind, dat ge
niet mee-brult, en mee-tiert met de stakers. Ik meende
nochtans uwen naam te hooren roepen. Luister niet naar die
opstokers en oproer-wekkers. Ze weten niet wat ze willen,
nóch wat ze doen, en zullen hun kwaadlust bekoopen. Is
kleine Fons t' huis ?
Hendrik.
Hij is achter bij de duiven.
Faber. -- Laat ons eten.
Antoon. -- Ik heb geëten, ik ga uit.
Faber. -- Blijf hier.
Antoon. Waarom?
Faber. --- Waarom? Oost, West, t' huis best, jongen.
Antoon.
We zijn afgesproken.
Faber. -- Met wie? Met uw... hoe heet ze ook weer,
met uw lief ? Ge blijft binnen, Toon.
Antoon. — Niet met haar, met de andere leerjongens.
Faber. — Om wat te doen ?
Antoon.
Om te zien wat er zal gebeuren.
Faber. -- De fabriek is gesloten, ge kunt er niets ver-
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richten; straks gaan we samen naar de bazen om te onderhandelen, om de staking te beletten en terug aan 't werk
te mogen.
Antoon. - Naar de bazen, ik ga niet meê.
Faber. - Ge gaat wel meê.
Antoon. - Neen.
Faber. - Toon, kom hier, waarom niet?
Antoon (viuc/itend). - ik ben geen verrader, hoort ge.
(Af).
TOONEEL V.
FABER, HENDRIK.

Faber. - Verrader; ik?
Hendrik. - Vader, vader lief!
Faber. - ik een verrader? ik die spreken zal voor
mijne werklieden, hunne rechtvaardige eischen voorleggen
aan de heeren? ik?
Hendrik. - Ga er niet heen, vader.
Faber. - Hebben ze dan geen betrouwen meer in mij,
hun oude meestergast, hun verkleefde voorspreker, heeft
mijn zoon zelf in mij geen betrouwen?
Hendrik. - Ge zijt reeds een baas voor hen.
Faber. - Omdat ik meestergast ben? Dit gezag heb
ik verdiend door dertig jaren ruwen arbeid om weinig loon.
Hendrik. - Ze willen van hoegenaamd geen gezag

weten.
Faber. - Hij behoort dus tot die oproerlingen, mijn
zoon? Hij heeft zijn vader verraden; ik verbied hem den
toegang hier in huis.
Hendrik. - Vader, doe het niet, hij bekreunt er zich
niet om.

Faber. - Wat zal hi dan doen?
Hendrik - Hij zal gaan leven met die... die Irma.
Faber. - Met die kleine ondeugd die met alle jongens
loopt en koketteert; zulk een vod beminnen ze; in dien
moeder nog leefde, hij zou zich schamen; met zulk een
meisje zal hij leven, daarvoor zal hij werken, maar niet voor
vader en zieken broeder, voor dat dans-meisje, dat hij zal
herbergen in een onbetaald vertrek waaruit hij maandelijks
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zal moeten vluchten omdat hij de huur niet kan betalen.
Ze noemen dat skameren », vrij zijn, gelukkig zijn, beminnen! En om niet van honger te sterven zal de vrouw
zich dan moeten... moeten verkoopen. Schande, Hendrik,
schande. Daarom heb ik dus dertig jaren gezwoegd en
ontbeerd wat ik had kunnen genieten; daarvoor is mijn
arme beminde vrouw gestorven armbloedig, arm geleefd,
omdat ze uit moederliefde te veel van haar eigén bloed en
leven gaf aan hare kinderen.
Hendrik, verdienen ze wel dat ik voor hen spreke, dat
ik hunne voorwaarden afdinge van de bazen; verdient hij
het, dat ongelukskind, die spotter, die hastaard!
Heeft hij u niets gezegd; wat zijn ze van zin? ik vermoed het. Heeft hij u niets toevertrouwd, zeg het mij, dat
ik alle ongeluk en onheil zou kunnen voorkomen.
Hendrik (zwijgt).
Faber. - Hendrik, wat heeft hij gezegd?
Hendrik. - Niets, vader.
Faber. - En toch broedt er kwaad spel, ik voorvoel
bet, ik heb al dit gespuis zien dreigend staan rond de ge-

sloten fabriek, scheldend, vloekend, brullend; er broedt
iets, weet gij het niet?
Hendrik (zwijgt).
Faber. - Hendrik.
Hendrik. - Hoe zou ik het weten, ik kan niet opstaan.
Faber. - Ach neen! wat al ellende, welke droevige
toekomst bereidt zich dit geslacht voor ! zie, daar is weêr
die jonge vrouw met dat kindje; men zou zeggen dat ze
gedurig den vader zoekt van dat kindje! en ze is pas
achttien jaren oud.
Hendrik. - Het is een ongelukkige, vader.
Faber. - Nog zoo jong, en reeds ongelukkig, zal zulk
een leven, zoo begonnen, ooit gelukkig zijn, dat moet
slecht eindigen.
Hendrik. - Misschien?
Faber. - Hoe, misschien? ziedaar een lichtzinnige
genotzuchtige deerne, dit zich liet verleiden of misschien
zelf verleidde.
Hendrik. - Vader, zeg dat niet!
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Faber. — Wat kent gij van de wereld! welke zeden;
en de vader van dit kind is misschien een gehuwd man..
Hendrik. -- Ja !
Faber. -- Weet gij het, hoe weet gij het?
Hendrik (zwijgt).
Kent ge haar?
Faber.
Hendrik (zwijgt).
Faber (toornig). -- Hendrik, verklaar dit alles, verbergt
ge iets aan mij ? Wat kunt ge zonder mij ? Ik werk voor u,
-en dit huis, mijn huis, kunt ge nooit verlaten; hoe kent ge
dat meisje ?
Ze komt hier dagelijks langs, vader, en ik
Hendrik.
zie haar dagelijks, en ze ziet mij dagelijks.
Faber. --r Hoe heet ze?
Hendrik. -- Martha.
Faber. -- En ge bemint haar?
Ja.
Hendrik.
Sinds hoelang?
Faber.
Hendrik. -- Sinds ik nog op de fabriek werkte.
En dat kind, is dat misschien... (oizti ^oei d)
Faber.
uw kind?
Hendrik. -- Neen, vader, neen!
Faber. — Wie is dan de vader, welke haar verlaten
,

heeft

,

--

?

Hendrik. --- Ge kent hem, vader.
Faber. --- Ik ken hem, ik? Wie is hij ? Spreek?
Hendrik. — Bedaar, vader!
Zij heeft u dus verraden, en ge bemint haar
Faber.
nog ?
Meer dan ooit.
Hendrik.
Faber. -- Doch wie is die hartelooze die haar verleid
heeft ?...

Hendrik (zwijgt).
Faber. Noem hem!
Hij heet: Dombrowsky.
Hendrik.
Faber. — De opperste van ons fabriek? Zijt ge zeker,
Hendrik, zijt ge zeker.
Hendrik. — Al de werklieden weten dat, maar zwijgen.
Faber (traag). -- En van hem moet ik de belangen der
werklieden afsmeeken, vóór hem moet ik het werkvolk
'7
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geruststellen, hem moet ik verdedigen tegen al die balda.
digen die huilen en schreeuwen voor de fabriek, als wolven..
Hendrik. — Voor hem!
Faber. — Voor hem en voor mijn trouwelooze zoon
Hendrik. Voor hen, vader !
Faber. Ik heb geen moed meer ! de bazen zullen
niet luisteren.
En de stakers zullen u vermoorden.
Hendrik.
Faber. -- Mij vermoorden ? Mij, heeft Antoon u dat
gezegd, Hendrik? zal mijn zoor mij vermoorden.
Hendrik (zwijgt) .
Dan ga ik ! (kleine Fons komt binnen gesprongen)a.
Faber.

-

TOONEEL VI.

Vader, vader...
Faber. -- Fonske !
Vader, mijn duiven hebben twee schooneFons.
eikes.
Faber, Hendrik (zijn verstrooid).
Fons. --- En de duivin is kwaad als ik in het warm
nestje voel.... Vader, Hendrik, hoort ge niet ?... tweeschoone eikes...

Fons.

BEDRIJF II. -- OP HET KANTOOR DER FABRIEK.

Achtergrond : Groote ramen : de stad in de verte; breede schrijf

tafel met drie zetels, tyyeer-machien, telefoon.
TOONEEL I.

(gezeten,), JULES (aan het venster),
Louis (rondwandelend, onverschillig).

DOMBROVSKY

Jules. •-- Oom Dombrovsky, we zijn belegerd.
Dombrovsky. -- Door een bende jonge snaken, Jules ;
zoodra ze de zwarte mutsen der gendarmen zien, zullen ze•.
het hazenpad kiezen.
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Jules. - ik geloof het niet, ze zijn te driftig en te
woelig; zie hoe de hoofden gloeien, hoe de armen zwaaien;
ik zie dat ze steenen in de hand hebben.
Dombrovsby. - Ze kunnen ons moeilijk raken, niet
waar, Louis; 't is te ver en te hoog.
Louis. - Dat denkt ge.
Dombrovsky. - De omsluitingsmuur der fabriek is
steil; ze kunnen hem niet beklimmen.
Louis. - Het zal wel goed komen.
Jules. - Ze zullen schieten.
Louis. - Door de muren toch niet;
Jules. - Ze zullen branden.
Dombrovsky. - Is de gendarmerie verwittigd?
Jules. - ik heb reeds getelefoneerd.
Dombrovsky. - En komen ze?
Jules. - Aanstonds.
Dombrovsky. - Zoolang kunnen we beraadslagen.
Louis (reikt sigaren). - Oom, een sigaar? Jules, een
sigaar? (Ze weigeren; Louis alleen rookt gedurig).
Jules. - Hoe onverschillig zijt ge, Louis.
Dombrovsky. - Louis heeft gelijk; het tooneeltje is
geen ontroering waard, maar de eerste die in het fabriekruim komt geklauterd, schiet ik van hier neêr.
Jules. - Onvoorzichtig, onvoorzichtig, oom. Geen
wraak uitlokken, geen woede ophitsen. De menigte is bekwaam hier met alle geweld binnen te stormen en alles te
moorden, te plunderen, in brand te steken.
Louis. - Ze schaden toch maar zichzelf. Alles is verzekerd hier,... zelfs ons leven.
Dombrovsky. - Maar ik zweer dat niet een enkele
van die stakers hier weder werk krijgt.
Jules. - Wij hebben ze noodig.
Dombrovsky. - Al moest ik mijn eigen failliet te
gemoet gaan, ze komen hier niet terug.
Jules. - Het zijn verdwaalden.
Dombrosky. - Het machienwerk kan wachten. Het
was een loozé grap van mij, al het schoone staal en het
raderwerk te doen insmeren tegen rust en roest. Ze wisten
niet wat ik van zin was. Nu kunnen ze met steenen hun
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honger stillen; ze zullen eer barsten dan wij . -- Waren er
brieven dezen middag?
Jules. -- Brieven, ja; ziehier, doch, me dunkt, het zal
wel onnoodig zijn eenig omslag te openen, we kunnen
geen bestellingen te gelnoet komen, geen verzending tot
stand brengen. Welk een ramp!
Dombrovsky. Blijf kalm, Juul. Laat zien die
brieven. -- Ik kan de bestellingen niet volbrengen, maar
ten minste kan ik per briefwisseling de reden melden
waarom ik de klanten niet kan voldoen...
Een brief van 't ministerie, aandringend om levering
der twee automobielen, voor den genie bestemd. Jules, ge
zult antwoorden...
Jules (komt van het venster af, zet zich aait het typeer-machien).
-- Even, even, ik ben klaar.
Dombrovsky. Mijnheer de Minister.
Ik heb de eer u ontvangst te melden van uw dringend
schrijven van .... De bestelde automobielen staan fonkel klaar in de werkzaal. Doch het spijt me niet aanstonds tot
de verzending te kunnen overgaan, daar ik sedert dezen
morgen een algemeen lock- out heb uitgesproken tegen
mijne werklieden, die onlust zaaiden onder elkaar en
dreigden de fabriek, het materiaal te beschadigen, en ons,
de bazen, te mishandelen.
Gelief dus, Mijnheer de Minister, eenig geduld te
willen hebben en aanvaard.... (Een steen s^linatert door een der

ramen. Men hoort verre kreten : bravo, hoerati !)
Louis. De aanval der Roodhuiden.
Jules. Wie zou er geworpen hebben? (Hij looft naar

het venster).
Dombrovsky. Ik vind het vreemd dat de meesterg asten, vooral Faber, samenheulen met de werklieden, met
het gespuis; ziet ge hen, ginder beneden?
Jules. -- Geen van drieën zie ik, maar ik zie den zoon
van meestergast Faber, en ik geloof zelfs dat hij den steen
heeft geworpen, want hij is zoo uitgelaten en wijst met
zwaaienden arm naar hier, naar het gebroken venster.
Dombrovsky. Die spotter van een Antoon; uw
vriend, Louis! wat een gedacht van u een vriend te willen
hebben onder de werkjongens. Antoon bespot alles.
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Louis. - Mij niet.
Dombrovsky. - Hij bespot zelfs zijn vader, als deze
hem iets gebiedt.... Tweede brief, Jules.
Jules. - Maar, oom Dombrovsky, ik kan bijna niet
schrijven, mijn vingeren tintelen, mijn borst beeft van
schrik.
Dombrovsky. - Aan u de beurt, Louis.
Louis. - Als het zijn moet. (Telefoongeschel).
Dombrovsky (aan het toestel). - Alb... Dombrovsky,
ja... de stakers staan in massa vóór de fabriek; ze beginnen
de ruiten te verbrijzelen... Zijn de gendarmen op weg?
goed... alb, ik versta niet, alb... vaarwel, kommandant...
- Dus tweede brief.
Aan de heeren bestuurders der automobiel-fabriek
« Futura ))
Mijne Heeren,
ik heb de eer u een nieuw carburateur-systeem voor te
stellen, dat, rekening houdend van de laatste opsporingen
der wetenschap, alle onregelmatigheid van ontploffing en
krachtverlies door de mindere ionisatie der lucht op zekere
oogenblikken van den dag en in zekere omstandigheden,
vermijdt. ik bid u mijn ontwerp te lezen en te onderzoeken
want het is doelmatig en gansch nieuw....

Hadt gij daarvan reeds vernomen, Louis, Jules?
Louis. - Dat komt uit China.
Dombrovsky. - ...en een klein aanbod voor eventueelen koop van mijn brevet, zou mij verheugen, daar ik
in nood verkeer.
Jules. - Een arme onbekende duivel, die studeert op
een mansarde-kamer en van daaruit zorgt voor de belangen
der menigte van rijken en edellieden die hem misprijzen.
Wij zullen zijn voorstel zooveel mogelijk aanvaarden, niet
waar, oom Dombrovsky?
Dombrovsky. - Hij kan wachten tot na de staking.
Zouden wij he ontvangst melden, Louis, is dat gebrui
kelijk?
Louis. - Niet aan arme drommels.
Dombrovsky. - Derde brief. (Nogmaals vliegt een ruit

aan stukken).
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Jules. - ik heb het gezien, 't is Antoon, de zoon van
Faber, die geworpen heeft. Hij jubelt ginder omdat hij
raak getroffen h ee rt.
Dombrovsky. - Hij heeft een prettig zoontje, onze
oude meestergast.
Louis. - Jules, kom zitten, en rook een sigaar. Laat
ze de ruitcn breken. Dat is frisch, 't is Mei, de Lente komt
binnen.
Dombrovsky. - Jules, mijd u, dat ze u niet kwetsen.
Jules. - ik heb medelijden met hen.
Dombrovsky. - Ziet ge de gendarmen nog niet.
Jules. - ja, ginder komen ze aangedraafd, op zwarte
paarden, met blooten sahel, ze dringen met geweld door
de massa van 't werkvolk. De paarden springen en stampen.
Dombrovsky. - Hoeveel werklieden zijn daar wel.
Jules. - Al de onze en nog andere, de metsers ook
geloof Ik. En er zijn vrouwen, erger dan de mannen. Daar
zie ik naast Antoon, die den steen wierp, een kleine heks
die een rood vlag zwaait.
Louis (oj5staand, gact zien). - Zijn lief.

Jules. - Het is eersten Mei, oom, de dag der Rooden.
Louis. - Der schoone meimand, de maand der maagden! Bah! De pruimeboomen staan ook in 't rood gebloesernd. Ze zullen gelukken, dit jaar.
Dombrovsky. - Straks zult ge boden pruimen mogen
slikken, Louis.
Jules. - De gendarmen scharen vóór de fabriek, op
rij, hunne paarden schuimen en steigeren, de stakers deinzen terug. Ze werpen met steenen naar de gendarmen.
Dombrovsky. - Dan zal het niet lang duren of ze
krijgen troef... Derde brief, Louis.
Mij ne Heeren,
Ten spoedigst verzoek ik u mij een groot gesloten auto
kracht, met alle laatste verbeteringen te
tachtig-paard
van
vervaardigen.
Louis. - Mijnheer de Baron kan wachten.
Dombrovsky. - Zeg het hem, maar met beleefder
woorden.
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't Was beter dat hij zijn schoon geld aan arme
Jules.
menschen gaf, en te voet ging.
Dombrovsky. - Ha, zoo, Jules! en onze handel; en
-

onze nijverheid? is het dan ook geen verdienste: loon en
brood te geven aan honderden werklieden; en moeten er
daarom geen rijke menschen zijn die onze fabriek met
hunne bestellingen, hoe luxueus ook, aan gang houden?
Maar, we verliezen tijd... vierde brief, Louis...
Jules (immer naar buiten loerend). - ik zie een wit vlag.
Dombrovsky. - Een wit vlag?
Jules. - ja, een groep van drie mannen met wit vlag
komen vooruit; het zijn de meestergasten : Faber en de
twee anderen Carrero en Missing. Faber sleurt zijn zoon
meê, dien losbandigen Antoon. Hij verdient wel een kastijding, hij zal ze hier krijgen misschien, van Faber.
Louis. - En komt zijn lief ook meê, die met het rood
vlag?
Jules. - Ze spot met hem, omdat hij zijn vader moet
volgen.
Dombrovsky. - Komen ze naar de poort?
Jules. - ja.
Dombrovsky. - Zouden wij ze ontvangen?
Jules. - We zijn immers beschermd door de gendarmen.
Dombrowsky. - Wie zal de poort voor hen openen?
Louis. - Ik, als ge wilt.
Dombrovsky. - Tot straks de briefwisseling, Louis?
Louis. - Ja, ja, oom, er is immers geen haast bij.
(Steekt een nieuwe sigaar o, en gaat slenterend af door de
deur links).
TOONEEL IL
DOMBROVSKY, JULES.

Jules. - Oom, wees goed voor hen.
Dombrovsky. - Even goed als zij voor mij zijn, Jules.
Jules. - Vergeet niet dat gij ze weggezonden hebt met
uw streng lock-out, als de werklieden nu tot u komen
vernederen ze zich.
Dombrovsky. - Mijn wegzenden was een onontbeer-
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lijke maatregel om een geweldige en kwaadgezinde staking
te voorkomen. Sinds lang waren de werklieden ontevreden,
Jules, en ze hadden iets beraamd onder zich, dat weet ik,.
dat heb ik gehoord.
Jules. — Ze hedden toch wel eenigszins reden om,
misnoegd te zijn, oom.
Dombrovsky.— Zoo, hoedat? heb ik ze onmenschelijk
hehandeld ?
Uwe jongste werklieden verdienden niet ge Jules.
noeg, hun arbeid was te streng nagezien en op allerlei
wijze beperkte de tucht hunne vrijheid.
Dombrovsky. Zoo moet het zijn.
Jules. -- Ge moet de werklieden in den waan brengen
dat ze in volle vrijheid, bijna uit eigen beweging werken,.,
dat hun arbeid een tijdverdrijf is en niet een gedwongen.
afsloven voor een ondankbaar loon.
Dombrovsky. — Gij zoudt bijval hebben! Alle anar-chisten zouden zich aanbieden op uwe fabriek.
Jules. -- En ze zouden werken, uit vrije beweging,
getemd en betooverd door mijn zachte behandeling.
Neen jongen, dat zijn droomerijen..
Dombrovsky.
Jules. — Verder: de werklieden waren aan den arbeid
van zeven uur 's morgens tot zeven uur 's avonds met een
enkel half uurtje verlof te middag om te eten; dat was
niet voldoende.
Om 't geen dat ze eten ! en voorts.
Dombrovsky.
even
goed werken.
spelen ze, ze kunnen
Jules. -- 't Is 't zelfde niet, oom ; ik zeg u, behandel
den werkman zooals ge zoudt willen dat men u behandelde,
indien ge werkman waart.
Dat zullen we zien. Daar zijn ze. En
Dombrovsky.
nu spreek ik, ik alleen.
TOONEEL III.
DOMBROVSBY, JULES,

Louis,

FABER, ANTOON,

CARRERO, MISSING.

(Louis reikt eega sigaar aait A ntoon en beiden loeren naar buiten)
Dombrovsky. Welnu, gij oproerlingen, ondankbaren,
wat wilt ge?
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Faber. - Mijnheer, wij willen onderhandelen.
Dombrovsky. - Komt gij in naam der werklieden?
Faber.
In naam van allen, niet waar makkers?
Carrero. - In naam der Maatschappij.
Missing. - In naam van het recht.
Dombrovsky. - Wat bekreunt zich de Maatschappij
om u allen?
Carrero. - Dat juist willen wij, dat de Maatschappij:
zich wel om ons bekreune, wij zijn menschen, wij zijn
individuën, wij zijn koppen, wij hebben rechten en willen
ze doen gelden.

Dombrovsky.
1 Luister. (eeiz steen slaat eene ruit stuk)
Nog steenen! ziet ge, dat zijn uwe wapens; zijn daar geen
-

gendarmen meer? Wie heeft er geworpen?
Louis.ik geloof dat het uw... uw lief is, Antoon.
Antoon. - Irma.
Louis. - Ze werpt even goed als gij, 't is een struische
meid, Antoon.
Dombrovsky. - Louis, ik gebied u te zwijgen.
Louis. - Ge hecht aan dit alles te veel belang, oom.
Dombrovsky. - Zoo, zoo, Faber, wees trotsch op
uwen zoon.
Faber. - Mijn zoon! hij komt in mijn huis niet meer.
Antoon. - Ook goed, vader, ik weet waar verblijven.
ik zal...
Faber. - Ja, ge zult... Ik weet het; vloek over u die
een eerlijk huisgezin onteert.
Antoon - ( buißt het hoofd eerst, dock heft het weêr en beziet
strak zijn vader). G' hebt gelijk.
Dombrovsky. - (zachter) ik luister Faber, ik heb geen
tijd te verliezen; doch nogmaals: spreekt ge in naam van
allen, dan weet ik dat ge me komt bedreigen, en ik moet u
de deur wijzen, bedreigingen vrees Ik niet.
Antoon. - En Ik vrees uwe gendarmen niet.
Faber. - Zwijg, zoon... Mijnheer Dombrovsky, voor
mij vraag ik niets; doch ik ben uw oudste werkman, ik
durf uwe nijverheid ter harte nemen alsof ik mede belang
had in dit grootsche werk dat ik heb zien worden en
groeien, dat ik met mijne handen heb helpen bouwen, ver
grooten en uitbreiden. Mijnheer Dombrovsky, het is in uw
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belang dat ik wil onderhandelen. Gelooft ge mij : in uw
belang ?
Dombrovsky. — Ik geloof u, Faber ; maar ge staat
alleen; zijn uwe makkers niet met u? dan kunt ge niets,
dan staan we nog vijandig tegenover elkaar.
Antoon. -- Zoo is het.
Faber. -- Carrero, Missing, wat zegt ge?
Carrero. --- Wij- zijn menschen.
Missing.
Wij hebben rechten.
Dombrovsky. — Wat wilt ge?
Carrero. — Om te beginnen, minder werk, een uur
minder per dag.
Vijf centiemen per uur meer, voor allen,
Missing.
van de jongste leerlingen tot den oudsten gast, onzen
gezel Faber.
Faber. -- Ik wil niets voor mij.
Verrader.
Antoon.
Faber. — Zwijg, ellendeling.
Carrero. — Twee halve uren vrijheid meer, 's morgends
om negen, 's namiddags om vier uur.
Missing. — Verzekering der werklieden zonder aftrek
ons loon.
-kingva
(na eenae stilte) Is dat alles ? Luistert :
Dombrovsky.
gij, Carrero, wint io.000 frs. 's jaars om het beproeven der
nieuwe auto's, vóór het in gebruik stellen ; gij, Missing,
hebt io.000 frs. 's jaars om het aanwerven van werkvolk en
om toezicht op de binnenkomende materialen; gij beiden
zijt betaald als prinsen. Wat wilt ge -meer ?
Carrero. — Wij spreken voor de anderen meé.
Dombrovsky. --- En Faber, de oudste van allen, met
minder loon dan gij beiden, met de helft van uw loon, hij
vraagt niets.
Carrero. -- Wij vragen voor de anderen en hunne
huisgezinnen.
Dombrovsky. — Heeft Faber ook geen huisgezin?
Antoon. — Gij, Dombrovsky, weet dat beter dan
hij zelf.
Dombrovsky. -- Wat bedoelt ge?
Antoon.
Ja, ja, speel uw connedie maar, ieder weet
dat.
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Dombrovsky. - Luistert, indien ik in iets toesta, dan
zal het zijn om Faber, niet om al die kerels die daar buiten
staan, hoort ge?
Carrero. - 't Is gelijk; maar beleedig ons niet, of....
Dombrovsky. - Of wat?
Carrero. - Niets.
Antoon. - jawel iets.
Dombrovsky. - Wat?
Faber. - Zwijg, Antoon.
Antoon. - Vader, vergeet gij uwen verongelukten
Hendrik?
Dombrowsky. - Heb ik niet voortdurend voor hem
gezorgd?
Antoon. - Gij hebt hem zelfs geen houten beenen
betaald.
Faber. - Dat zijn zaken onder ons, die niets te maken
hebben met de algemeene belangen. Mijnheer Dombrowsky, luister niet naar hem.
Antoon. - ik bemin mijn broeder meer dan gij.
Faber. - Gij kunt niet berninnen.
Antoon.Ja, zoo zijn e nog.
Faber. - Zwijg, Antoon.
Antoon. - Neen, ik zal het zeggen; als hij niet toegeeft zal Ik het op de daken schreeuwen, op ons rood vaan
del schrijven.
Dombrowsky. - Faber, het spijt me, doch zoo kan ik
niet onderhandelen.
Carrero. - Dan is het staking, en voor lang.
Dombrowsky. - Voor lang? ik geloof het niet.
Carrero. - Wij zullen nog zoo snel niet vergaan van
honger, Mijnheer Dombrowsky; niet zoo snel als gij
misschien, want wij kunnen ook langer weêrstaan aan den
honger.
Dombrowsky. - ik kan andere werklieden aanwerven.
Carrero. - Dat denkt ge.
Antoon. - Dat zullen we wel beletten.
Dombrowsky. - En uwe huisgezinnen!
Carrero. - Wij hebben brood voor lang. De kas der
stakingen is rijk voorzien en wij zullen hulp ontvangen uit
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den vreemde, uit Parijs, uit Londen, uit Barcelona, uit
Berlijn.
Missing.
Broederlijkheid is geen ijdel woord, heer !
Dombrowsky. — Zoo zullen we niet ver komen; nochtans ben ik bereid te onderhandelen.
Buigen of barsten, en hoe eerder ge buigen
Antoon.
hoe
beter
voor
u.
zult,
Faber. — Antoon, ge kunt zwijgen.
Antoon. — Ge hebt mij niet hier gebracht om te
zwijgen, hoop ik? Daarbuiten had ik ook niet gezwegen ik
verzeker het u.
Louis. — Uw lief schreeuwt daar voor u meé, en
zwaait met haar rood vlag alsof ze de fabriek ging bestormen.
Antoon.
ja, 't is geen gemakkelijke.
'k Weet het.
Louis.
Louis! eerbiedig u zelven en mij 1
Dombrowsky.
dus, vijf centiemen meer per uur, ik geef ze u; een uur
schof-tijd per dag, ik verleen het u, doch op voorwaarde
dat de ééne helft der werklieden blijft werken terwijl de
andere uitrust. De machienen moeten aangang blijven.
Antoon. De machienen!
Dombrowsky. — Wat?
Antoon. — Ge zult het vroeg genoeg weten.
De zaak der verzekerings-kas zal ik
Dombrowsky.
onderzoeken; dat is zoo snel niet ingericht.
Carrero. -- Zonder wederhouding van loon.
Dombrowsky. Ik zal trachten u te voldoen. Ik moet
eerst in aanraking komen met verzekerings- maatschappijen
daaromtrent. En wat eischt ge nog, zegt ge ?
Missing. Een uur minder werk per dag.
Dombrowsky. — Dat hebt ge immers, een uur schof
tijd meer, is dat niet te gelijkertijd een uur arbeid minder?...
Is het alles ?
Carrero. -- En dat ge ons allen weder in dienst neemt,
van den eerste tot den laatste.
Dombrowsky. Dien schelm daar ook? (wijst Antoon).
Carrero. Den zoon van Faber ook.
Antoon. -- Hij weet nog niet alles.
Welnu, Antoon ook; om u doe ik
Dombrowsky.
Ik
eerbiedig
u.
het, Faber.
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Jules. - Dank u, oom.
Antoon. - Dat is uit voorzichtigheid, gewis.
Dombrowsky. - Laat af, Jules.
Antoon. - Welnu, ik eisch ook nog iets, zooniet treed
ik niet weder in uwen dienst, zooniet preek ik voort de
staking onder de jongens, zooniet zult ge nog slechte
oogenblikken beleven.
Faber. - Antoon, gij hebt niets te eischen.
Antoon. - jawel.
Dombrowsky. — Zijt ge nog niet tevreden?
Antoon. - Tevreden, denkt ge dat ge ons den hemel
gegeven hebt?
Dombrowsky. - Denkt ge hem verdiend te hebben?
Antoon. - Noch ik, noch gij; luister. Mijnheer Dombrowsky, gij hebt in uw leven een vuile daad begaan, eene
misdaad die ge moet boeten, gij zijt de schuld van een
ongeluk dat ge moet redden.
Dombrowsky. - Bedoelt ge ... bedoelt ge uwen
broeder ?...
Faber. - Neen, Antoon, zeg het niet!
Antoon. —Hoe, zal ik zwijgen omdat hij Dombrowsky
heet, en een fabriek bezit? des te meer zal ik spreken.
Dombrowsky, gij hebt de beminde van mijnen broeder
verleid, hoort ge, van dien ongelukkigen Hendrik, die hier
in uwe fabriek bijna dood -gepletterd werd door uwe koude

wreede machienen. Gij hebt dat meisje verleid terwijl haar
verdediger onmachtig lag, door uwe schuld. Zijn lichaam
en zijn hart hebt ge vermoord. Dat wilde ik u zeggen.
(Een steen slaat een ruit stuk).
Dombrowsky (ontwifkend). - Het noodlot.., het noodlot.
Antoon. - Het noodlot; ja, het noodlot, een goede
toevlucht; welnu, luister, verrader, want gij ook zijt een
verrader; het noodlot heeft ook gewild dat ik. mijnen
broeder wreekte.
Dombrovsky. - Onzin.
Antoon. - Neen, geen onzin. Mijnheer Dombrovsky;
al uwe machienen zijn onbruikbaar, te niet, verdeigd; ik,
met de makkers heb ze met water en solferzuur besproeid
in plaats van met olie.
Dombrovsky. - Wat... wat zegt ge?
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Antoon. - Ge moogt gaan zien.
Faber. - Antoon!
Antoon. - En dan heb ik nog die ééne ziel niet gewroken die gij vermoord hebt; de ziel van mijn kreupelen
broeder.
Louis. - (Allengs doch koud-woedend geworden). - Dat
heeft u die duivelsche Irma ingeblazen?
Antoon. - Om 't even; ge ziet dat ik, ten minste, ik,
handel in naam der makkers mijn vader durft niet, hij is
te goed, zooals Hendrik.
Dombrovsky. - Mijne machienen zijn te niet! (ver
bijsterd).
Antoon. - Al die schoone, blinkende, ingewikkelde,
machtige, zware, vlijtige machienen, heer Dombrowsky.
Dombrovsky. * Dan ben ik verloren, dan moogt ge
gaan, gaat, gaat allen; ik verjaag u; weg, zeg ik.
Antoon. - Ge ziet vader, dat hij ook een verrader is,
zijn oudste trouwe werkman verjaagt hij.
Faber. - Gij alleen zijt de verrader.
Antoon. - Recht, recht, recht moest geschieden.
Dombrovsky (bevend). - ik heb die arme vrouw niet
verleid, ik bezweer u het te gelooven, neen, ik verzet me
tegen uwe beschuldiging, ik ben onplichtig.
Antoon. - Als ge niet verleid hebt, dan moest ge u in
dit geval ook niet laten verleiden, hooggeachte heer, verleid koninginnen, gravinnen, rijke maagden en rijke hoeren,
maar geen kleine werkmeisjes uit uw fabriek.
Dombrovsky. - Zij wilde het.
Antoon. - Zij was verblind door uw gestalte, door
uw schijnheilige liefde, door uw geld; gij zijt plichtig, gij
hebt wat ge verdiende. Komt, makkers wij gaan de gendarmen verlossen. Hier is niets meer te vernietigen. Laat hun
zelf de last hun fabriek af te breken. De staking is uit, de
fabriek is uit, het werken is uit. We vertrekken naar elders.
Louis (blots in woede opgeschoten, we51 zijne sigcuzr weg, en
sbriugt voor de deur). - Neen, ge gaat niet buiten, jongen.
ik zal de gendarmen aflossen, en hier halen. Ge zult niet
met uw lief gaan wonen, tenzij in een gevangeniscel. Oom,
schiet hem neer, de lafaard, als een ondier.
Faber. - Zoon I wat hebt ge gedaan?
-
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Antoon (reeds geternd). - Mijnen plicht.
Louis. - Makker Antoon, achteruit. Ge hebt ook mij
uwen vriend, schade toegebracht, verraden, en mijn broeder Jules. ik was uw vriend, uw gezel; ge hebt met mij af
te rekenen.
Antoon (schttchter). - Mijnheer Louis. (Wil hem de
hand reiken).
Louis. - Achteruit, ik weigex uwe hand; ziehier een
wapen, schiet; ziehier mijn wapen, ik ook zal schieten. Ge
wilt recht, recht zal geschieden
Antoon. - Mijnheer Louis, zoo erg, zoo erg is het
niet gemeend!
(Een steen sjlintert een groot raam en treft Antoon).
Jules (schamber). - Uw lief was het, Antoon, ze treft
juist.
Louis. - Laat ze nu maar den heelen boel in splinters
werpen; 't heeft geen belang meer. Antoon, bereid u.
Antoon. - Jawel het heeft nog belang, mijnheer Louis,
jawel.
Louis. - Wat nog?
Antoon. - Alles kan verholpen worden, als ge spoed
maakt.
Louis. - ik geloof u niet meer.
Antoon. - jawel, roep spoedig de werklieden binnen,
dat ze de machienen zuiveren; het verwaterd zuur heeft
nog geen tijd gehad om door het gladde staal te bijten,.
spoed u, het is nog tijd.
Louis. - En de staking?
Antoon. - De staking is dan uit.
Louis. - Hoe laf zijt ge? dat zegt gij, de staking is
uit, zullen de anderen dat zeggen?
Antoon. - ik zal het zeggen, ik zal het tot het volk
roepen.
Louis. - Zult gij nu de verrader zijn, Antoon?
Jules. - En wat zal uw lief zeggen, met haar rood vlag;
ze schijnt niet gezind tot den vrede; ze schreeuwt als een
duivelin en zwaait haar vlag als een roode vlam over het
werkvolk.
Domhrovsky. - Alles is verloren!
Antoon. - Laat mij gaan.
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Neen, ik betrouw u niet meer.
Louis.
Antoon. Spoed u dan toch !
Faber. -- Ik zal spreken _tot het werkvolk.
Vader, doe het niet.
Antoon.
Faber.
Zwijg zoon.
Antoon. --- Vader ! ze zijn opgehitst tegen u, doe het
niet.
Faber.

,

En wie heeft hen dan opgehitst tegen mij ?

(Hij opent de ramen, men hoort duidelijker het rumoer. Hij
klimt oo de plint en zwaait de witte vlag tot teeken dat hijj streken
wil. Meer en moeer steenen vliegen naar bin nen1
.

Makkers, vrienden, luistert, ik breng u den
Faber.
vrede.
Ze luisteren niet, ze overrompelen de gendarJules.
men.
Stemmen buiten.
Verrader, verrader !
Faber. -- Ik breng u den zege; uwe wenschen zijn
voldaan, minder werk, meer loon, vrije uren.
Stemmen. -- Verrader, verrader.
Vader, kom beneden, ik ken ze, ze zullen
Antoon.
niet meer luisteren -- laat mij...
Neen, gij niet, ik wil het niet.
Louis.
Faber. -- Makkers, luistert naar mij, uw oude vriend.
Irma (buiten). — Tony, Tony.
Laat mij gaan.
Antoon.
Louis. --- Neen.
Tony, Tony.
Irma (buiten).
Faber (omkeerend). --- Blijf, Antoon, ik wil niet dat ge
tot haar...
Irma (buiten). -- Tony.
Antoon. --- Irma!
Faber. -- Makkers, de bazen geven u toe, al wat ge
vraagt.
Stemmen (buiten). -- Verrader.
-

--

(Een schot weerklinkt. — ' Faber valt achterover, getroffen) .
Faber. Oh!
Antoon (woedend),
Wie heeft er geschoten ?
Jules. -- Uw lief, Irma; ze is reeds aangehouden door
<de gendarmen.
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Antoon. - Vader! - o Irma, aangehouden! (Hij wil

weg).
Louis. - Neen, jongen, ge hebt mij verraden, ik ook
wil dat recht geschiedde op eersten Mei, de dag der roode
maagden!
(Hij reikt hem den revolver, Antoon gebactrt hem te aanvaarden,
dock duwt Louis weg en snelt buiten).
Antoon. - Ik moet weg, bij haar, Irma!
Louis (schiet o hem) . - Lafaard.
(Het doek valt snel).

BEDRIJF III.
(Tooneel-schikking zooctls in 't isle bedrijt) .
TOONEEL I.

HENDRIK, KLEINE FONS.

't Gaat al, Fonske, nog een weinig geduld
Hendrik.
jongen, herhaal nog eens...
Fons. - Ja. (Loopt naar 't venster).
Hendrik. - Korn hier, uw les herhalen.
Fons. - Ja, ik kan mijn les.
Hendrik. - Niet voldoende.
Fons. - Daar is wêer die vrouw met haar kindje, ze
knikt.
Hendrik. - Heeft ze gegroet, Fonske?
Fons. - Ik geloof het wel, ze is altijd vriendelijk; is
zij de moeder van dat kindje?
Hendrik. - Natuurlijk.
Fons (slim). - En wie is de vader?
Hendrik. - Kom eens uw les leeren, stoute jongen.
Fons. - Niet kijven, Rik! Niet kwaad zijn.
Hendrik. - Neen, neen. Kom.
-
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Fons. --- Stel gij de vragen, links en rechts. Ik zal antwoorden. (Geefthem 't boek).
Wat is de Liefde?
Ja.
Hendrik.
Fons (Snel). Een gave Gods, door dewelke wij God
boven alle dingen beminnen en onzen naaste als onszelven
om God.
Trager, Fonske. --- Hoe moeten wij
Hendrik.
onzen naaste beminnen ?
Gelijk ons zelven.
Frans (Traag).
Hendrik. -- Wat is onzen naasten beminnen als ons.
zelven ?
Zoo beminnen dat
Fons (Begint traag, eindigt snel).
wij hem geen kwaad doen dat wij zelven niet zouden willen
lijden en hem het goed zoeken te bewijzen dat wij aan ons
zelven wenschen.
(Rumoer oo straat).
Fonske.
Hendrik.

Fons.
Hendrik.

Wat is dat ? een kermis-stoet ?
Dat zijn werklieden.
Die zingen omdat 't kermis is?
Neen, Fonske.

Fons. -- Waarom hebben ze een rood vlag, daar zijn.
vrouwen bij, Rik! is vader daar bij ?
Vader? ik geloof het niet.
Hendrik,
Fons. -- En Tony?
Hendrik. --- Antoon; misschien?
Ze gaan naar de lentefoor ; mag ik meéloo.
Fons.
pen, Rik, daar zijn nog andere kinderen, die meédansen.
Hendrik. -- Blijf hier, Fonske.
Fons. -- Dan mag ik straks gaan, als Tony 't huis
komt ?
Misschien wel.
Hendrik.
Rik, daar is Tony, hij was bij den stoet, ze
Fons.
-sleurden hem mée.
Hendrik. --- Antoon ?
Fons. --- Ja, maar ik zie vader niet. Tony komt naar
hier af. Daar is hij, hij ziet er zoo verwilderd en zoo bleek
uit. Ik zal hem vragen om naar de foor te gaan.
Hendrik. -- Ja.
,
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TOONEEL II.

komt binnen (rond het hoofd heeft hij een zakdoek,
bebloed, doch zijn diet afgetrokken hoed bedekt hem).

ANTOON

Hendrik. - Tony, wat nieuws?
Fons. - Tony, gaan we nu naar de kermis?
Antoon. - Loop naar den duivel.
Hendrik. - Wat is er?
Antoon. - Wat er is, weet gij 't niet?
Hendrik. - Hoe zou ik 't weten. Zijt ge weggezonden
door de bazen?
Antoon. - het hoofd in de handen, verstrooid) Bazen, er
zijn geen bazen meer.
Hendrik. - Hoe, wat zegt ge, wat is er gebeurd? ge
maakt me angstig.
Antoon (duidt op kleinen Fons die niet hooren mag.)
Hendrik. - Fonske kom eens hier.
Fons. - Ja, Rik.
Hendrik. - Ga wat bij de duiven, geef ze eten, en
reinig de kevie, opdat de jongskes die uit de eieren zullen
komen zich in een schoon huis bevinden, wilt ge?
Fons. - De jongskes?
Hendrik. - ja.
Fons. - \iVanneer?
Hendrik. - Binnen drie weken.
Fons. - Ja... en dan naar de foor gaan?
Hendrik. - Ja.
Fons (gaat, dock blikt wantrouwig, sbijtig terug.) - Zal
vader ook meegaan?
Antoon schrikt.
Hendrik, - ja.
Fons gaat zwijgend links af.
(

TOONEEL III.
ANTOON, HENDRIK.

Hendrik (na eene stille) - Antoon, spreek toch, wat is er
voorgevallen?
Antoon. - Men heeft op vader geschoten.
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Op vader geschoten, Antoon? wie? gij ?
Hendrik.
hebt gij op hem geschoten?
Antoon. -- Neen.
Hendrik. — o Antoon. Is vader dood?
Antoon zwijgt.
Is hij dood, Tony ? Spreek.
Hendrik.
Antoon. -- Ik vrees het.
Hendrik. — Vader dood! Antoon ! Wat zal er van
ons geworden ?
Antoon schudt de schouders.
Hendrik. — Wat zal er van Fonske geworden, Tony,
kleine
Fons, wie zal voor hem werken? (stilte) en voor
van
(Pooze)
Zijt ge zeker dat vader dood is ? Waar hebben
mij ?
ze hem getroffen ?
In het hart.
Antoon.
Hendrik. — 0, en wie, Antoon ! de stakers? en ze
gaan hier jubelend voorbij met hunbloeds-vlag. Vader
dood ! Moeder dood! Wie deed dat Antoon ?
Antoon (knielt bij Hendrik). — o Broeder, vergeef mij.
Hendrik. -- o Tony, waart gij het toch, ellendige?
Antoon. — Neen, broeder, ik deed het niet.
Waarom dan vergeving? Lijdt gij ook
Hendrik.
niet aan hetzelfde leed dat mij uwe droevige tijding brengt.
Antoon (verstrooid, rechtstaand, immer bleekeg) 0 ja.
Hendrik. — En de moordenaar, is hij gevangen?
Ja, gevangen.
Antoon (razend).
Hendrik. Antoon, ge kunt dus nog lijden?
Ja ik kan nog lijden;; ik lijd vreeAntoon (driftig)
selijk. 0, mijn hoofd !
Broeder, waar is vader nu? Waar is hij,
Hendrik.
ik wil hem zien. Antoon, misschien herleeft hij nog.
Ze zullen hem wel hier brengen, met
Antoon.
hunnen auto.
Hendrik. -- Maar wie is die vervloekte moordenaar ?
Antoon. Vervloek niemand!
Hendrik. -- Welhoe, Antoon, gij verdedigt hem,...
zijt gij het ?
Neen, neen, neen.
Antoon.
Hendrik. Vloek over hem.
Antoon.. -- Vloek haar niet.
.
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Hendrik. - Wie, Tony, de moordenaar,.. de moordenares, is het....
Antoon. - Irma! (hij doet eene driftige beweging, zijn hoed
valt af, men ziet de bebloede doeken, Tony valt, uitgej'ut, buiten
Jeennis).
Hendrik. - Ha! (stilte) - (allengs) Tony, zijt gij ook
gewond, Tony; heeft Irma onzen vader vermoord.., en u
ook, Tony. Hebt gij hem misschien verdedigd tegen haar?
Tony, oh! sta op, ik kan u niet helpen, ik ben kreupel.
Niemand die ons helpen kan, niemand. Indien Martha nu
voorbijtrad, met haar kindje, ik zou haar binnen roepen.
Martha is moeder, zij heeft geleden, vader zou haar niet
wegjagen. Vader, o neen ! hij is dood!
(Stilte, men hoort een kinderstem Fonske uit de achterlaats
roeend).
Fonske. - Tony, kom eens zien... Tony!
Hendrik (roeend). - Fonske, wacht wat, Tony komt
seffens. Wacht nog bij de duiven. Arm Fonske! o God,
Vader, 'Broeder, gij laat mij alleen. Alleen en onmachtig!
Vervloekt meisje, zij is gevangen, heeft hij gezegd. Zij
verdient het!
0 God, ik kan niet meer. Tony! help mij; - help
ook mij! mijn wonden van vroeger bloeden weer, ik voel de
plettering van mijn beenen, ik voel die vreeselijke kraking
van mijn gebeente tusschen de stalen tanden der wielen,
ik voel bloed in mijn oog spatten, ik voel mijn hart stilstaan van pijn... Tony, vader... Martha, hulp.
(Hendrik blijft liggen, in bezwijming, een j5ooze, Louis komt
binnen, onverschillig rookend).
T00NEEL. IV. - DEZELFDEN.

Louis (na een j5ooze). - Ha! hier schuilt dat ondier. ik
wist wel dat ik hem getroffen had. ik schiet goed. Het
verwondert mij nog, dat z'hem tot hier gekregen hebben...
en daar zijn broeder, slaapt hij? of is die ook dood. Dan
zijn ze allen dood, in één drama!
Dat komt ervan, van hun stakingen, van hunnen
1sten Mei, van hun straat-lieven.
En waar is de kleinste ? gevlucht misschien?
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Allo, vriend Tony, zoo erg was het niet gemeend,
jongen. Ze luisteren niet; mijn oom kan gerust binnen
komen; deze hier zal hem niet eens erkennen (wijzend ob
Hendrik) en de chauffeurs kunnen het lijk van den vader
hier brengen, niemand zal het bemerken (pooze) : maar zijn
ze nu toch werkelijk dood?
(Hij gaat naar het venster en doet een teeken).
TOONEEL. V.
DOMBROVSKY, TWEE CHAUFFEURS

(het doode lichaam brengend

dat ze oo het bed leggen.
Louis (tot chauffeurs). — Rijdt snel weg en haalt een
dokter hier, den eersten uit de buurt. (Chauffeurs af).
Dombrovsky. — Wat is er gebeurd, Louis?
Ik heb hem deerlijk getroffen in 't hoofd.
Louis.
Dombrovsky. — Dood ?
'k Weet niet...
Louis.
't Is ongelukkig; (stil) : en dáár, zijn
Dombrovsky.
broeder?
..misschien ook dood.
Louis (schudt schouders op).
'k Geloof niet.
Dombrovsky.
(Hij nadert, doch Hendrik schrikt wakker en weert hem met
walg af).
Hendrik. — Weg. (Ziet met schrik rond).
Louis (duidt ok het lijk). ---- Wij hebben hem hier gebracht.
Hendrik (schamper). — Moet ik u misschien bedanken?
(smartelijk) Vader !
Antoon (opschrikkend bij dat woord). — Vader! Vader !
Hendrik. o Tony!
Louis.— Tony, wat is 't ? heb ik u gewond? Vergeef mij.
Antoon.
Louis, ik vergeef u; het is niets, wij zijn
nog vrienden. Wat hebben ze gedaan met Irma?
Louis (kaalt schouders op). — Ge weet het.
Antoon. — Gevangen! o, ik wil gevangen zijn, niet
haar, bij haar, Louis.
Hendrik. — Vraag aan vader vergiffenis liever.
Voor mij is geen vergiffenis; hij heeft mij
Antoon.
vervloekt. Met Irma wil ik sterven, haar bemin ik nog,
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immer, levend en dood. Louis, breng me tot haar; Louis,
mijn vriend, ik vergeef u, ik ben niet meer gewond, doch
leid me tot Irma.
Hendrik. - Tot degene die uwen vader vermoorde.
Hij hoort het.
Antoon. - ik bemin haar, al vermoordde ze ook mij!
Hendrik.— Broeder. En ik! ge verlaat me? en Fonske?
Antoon. - ik kan niet anders, broeder; ik bemin
haar; nu en immer.
Hendrik. - Dat is uw straf, broeder.
Antoon. - Dood mij, Louis, of breng mij tot Irma.
Breng mij naar 't gevang, bij haar! of ik doe een ongeluk.
(hij kruipt naar Louis, en blijft vóór zijne voeten, omarmt ze, haalt
een revolver uit en richt hem naar de oude wonde). Louis, of ik
zelf.
Louis (heft hem op). - Kom Tony.
Hendrik. - Tony! blijf, hier is uw huis, hier ben ik
met uwen kleinen broeder, hier is uw plicht, wie zal voor
ons zorgen, hulpelooze weezen ?...
Antoon. - Hendrik, ik kan niet, ik ben verloren.
(Steui,iend, hangend o Louis' schouder, gaat hij af).
TOONEEL

Vi.

DOMBROVSKY, HENDRIK.

(Pooze, ze bezien elkaar zwijgend uitdagend).
Dombrovsky. - Welnu?
Hendrik. - Welnu?
Dombrovsky. - Ge zegt : wie zal voor u zorgen?
Hendrik (koud). - Niemand.
Dombrovsky (stout). - ik.
Hendrik. - Gij ; tnsschen u en mij is geen gemeenschap, Dombrovsky. ik wijs u eenvoudiglijk de deur.
Dombrovsky. - Mij de deur wijzen; maar jongen; ik
ben no de baas; zelfs hier. ik betaal u maandelijks scha-

devergoeding... zonder mij kunt ge niet.
Hendrik. - Zonder u kan ik wel.
Dombrovsky. - Wat zult ge doen?
Hendrik. - Wilt ge 't weten; zoodra

gij hier weg-
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komt, zal zij hier binnentreden, Dombrovsky, zij, de verik schenk haar huis en haard.
-laten,
Dombrovsky. -- En dan?
En dan zullen wij gelukkig zijn.
Hendrik.
Dombrovsky. — 't Geluk zal u niet voeden.
Geluk geeft moed. Martha zal werken.
Hendrik.
Dombrovsky. Martha!
Hendrik. Zwijg haar naam. Ga weg.
Laat mij alleen, aanstonds komt mijn kleine broeder,
ik wil alleen met hem spreken, om hem te leeren wat de
dood is, de dood van een vader.
Dombrovsky. En wat zult gij morgen eten, Hendrik?
Hendrik. Morgen! morgen! ga weg; gij hebt hem
vermoord; door uwe schuld is hij vermoord. Ik vergeet
aan Tony, aan Irma, aan allen, aan u vergeef ik niet ;
nooit; ga weg; en als ge langs die huizen die arme sloor
zult ontmoeten met een kind op den arm, eene arme afgesloofde jonge vrouw die een engel is, mijn engel, vermijd
haar, Dombrovsky vermijd haar, want zij, of de engel die
haar beschermt zou u vervloeken, hij zou u met den vloek
van hemel en aarde teekenen, zooals een engel de huizen
teekent waar de dood, of de ziekte, of het leed moet binnen
sluipen.
Martha bedoelt ge?!
Dombrovsky.
Hendrik. Ja Martha. Mijne Martha!
Ik wil me niet verontschuldigen....
Dombrovsky.
Durf !
Hendrik.
Dombrovsky (wijst het lijk).
Hij hoort u, Hendrik !
Hendrik. — Vader, arme Vader. Wij zijn beiden uwe
slachtoffers.
Dombrovsky. — Niet mijne slachtoffers zijt ge, Hendrik, maar de slachtoffers van al degenen voor dewelke i k
mijne fabriek inrichtte : van de geleerden die mijne machienen uitvonden, van de werklieden die mijne gebouwen
bouwden en mijne machienen plaatsten, van de rijken die
mijn auto's gebruiken, van de stakers, van de opstokers,
van de politiek, van de maatschappij zijt ge beiden het
slachtoffer; van het leven zelf !
Hendrik. -- ja!.„. doch zij, Martha! de vrouw die
doolt langs de straten; wiens slachtoffer is zij ?
-

EERSTE MEI293

Dombrovsky. - Floor eens, Hendrik, ik ben geen
woordenmaker, ik ben een handeisman, ik stel u voor
Martha hier binnen te roepen.
Hendrik. - Ook ik kan haar roepen. Dagelijks komt
ze hier; want ze hemmt mij, hoort ge. Mij bemint ze, en
niet u, ofschoon ge ... ofschoon ge ... het waigt me, ga,
weg. Ja, Martha zal hier binnen treden, als een engel; zij
zal hier moeder zijn, zij zal hier arbeiden voor ons, voor mij,
voor mijn broeder, en voor haar.... en voor haar kindje.
Dombrovsky. - Mijn kind.
Hendrik. - Haar kind, ge hebt het verloochend.
Dombrovsky. - Luister, ik breng Martha hier binnen
en neem het kind onder voogdij, op 't fabriek, ik zelf zal
het opvoeden, ik zal het mijnen naam geven.
Hendrik. - Uwen naam! het zal liever mijnen naam
dragen, als het later zal vragen en weten ... wie zijn
moeder is.
Dombrovsky. - Terg mijn geduld niet, ik ben meester
over dat kind. ik wil het hebben.
Hendrik. - Gij zult het niet hebben, het is mijn.
Dombrovsky. - Hendrik, wees redelijk; de wet zal u
dwingen te erkennen dat dit kind 't mijne is.
Hendrik. - Welke wet?
Dombrovsky. - De wet is toch billijk dat ik vader,
meester blijve over mijn kind.
Hendrik. - Uw kind, en als Martha loochent dat het
uw kind is?
Dombrovsky. - Ze kan het niet loochenen, ze zal het
niet loochenen.
Hendrik. - Als ik wil. En waarom wilt ge nu dat
kind, en waarom beschaamde 't u vroeger?
Dombrovsky. - ik heb geen andere kinderen, mijn
naam
Hendrik. - Noch ik, en in mijn toestand zal ik er
nooit ... nooit ... door uwe schuld ... ga weg.
Dombrovsky. - ik eisch mijn kind.
Hendrik. - Te vergeefs, het is nu Martha's kind,
gansch en geheel. Zij...
Dombrovsky. - Helaas! voor haar!
Hendrik. - Helaas, ja, helaas! voor u. Doch nu,
.....
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Dombrovsky, nu op dit oogenblik, indien ik Martha niet
had, de zwijgende getrouwe liefde van Martha die komen
zal zoodry ik haar wenk, ik voel het, zou ik van honger en
wee vergaan, naast het lijk van vader, en nu benijdt ge mij,
mij ongelukkige, arme, kreupele, om dit weinigje liefde welke
een bedrogen meisje mij blijft betoonen. Schaam U; ga weg.
Dombrovsky. — Waarom beminde ze mij dan niet,
toen, toen ... als het geschiedde.
Misschien zou zij u ook bemind hebben,
Hendrik.
indien gij, gij zelf haar oprechte liefde had betoond. Maar zij
heeft wel gevoeld dat uw belang en neiging tot haar genotzucht was, spel en overspel en zij kon u niet beminnen.
Dombrovsky. Waarom gaf ze zich dan over?
Hendrik. — Waarom; ik raad het, Dombrovsky, ik,
kreupele ... ook door uwe schuld.
En ge verwerpt haar niet, gij, dien
Dombrovsky.
ze toch verraadde ?
Ik, haar verwerpen? Neen ! Martha heeft
Hendrik.
geboet en geleden; en dan nog, zou ik haar beminnen
zonder dat, nu, en immer, dood en levend, ver of nader,

,

hier in huis of in 't gevang. Ik zou willen bij haar zijn, daar

waar ze zou verbannen worden, zooals Tony; ik begrijp
Tony, maar ach... ga weg, Dombrovsky, ik ben uitgeput.
Maar ik bemin mijn kind, ik wil het
Dombrovsky.
rijk maken.
En ik wil niet, Dombrovsky.
Hendrik.
Dombrovsky. — Luister, Hendrik, dat kind is mijn
kind, voor God.
God...
Hendrik (s^oltend).
Het heeft mijn karakter, mijn geest,
Dombrovsky.
mijn bloed; dat kind zult gij niet kunnen opvoeden. Zijn
geest zal u ontsnappen; dat kind zal eischen wat gij hem
niet geven kunt. Zijn vermogens zullen ontwikkeld blijven,
zijn leven, eng en zonder toekomst, zal krimpen en verteren in kleinen kring, terwijl het geschapen is om in
hooger stand, in ruimer leven zich te bewegen. Gij zult uw
kind niet machtig blijven, het zal u ontsnappen, vroeg of
laat. Het zal u ondankbaar zijn, u verlaten, u vervloeken
misschien.
Zoo zal ik het niet opHendrik (veronaiwaardigd).
brengen, Dombrovsky.
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Dombrovsky. - Maar dan, dan bezie ik het ook niet
meer. Dan zullen wij elkaar ook niet meer kennen, ik de
vader, hij de zoon. Beslis.
Hendrik. - ik weiger.
Dombrovsl<y. - Het spijt me dezen laatsten stap te
moeten aanwenden, Hendrik. Welnu : ik koop het kind, ik
wil het hebben, mijn kind wil ik afkoopen. Hoeveel eischt
ge 10.000, 5o.000, 100.000; ik betaal ze u dadelijk.
Hendrik. - Het kind scheiden van zijne moeder?
Welke moeder zal haar kind verkoopen, Dombrowsky?
Dombrovsky. - Ziehier, geld!...
Hendrik. - Vervloekt zij uw geld. Ga weg ... ik kan
niet meer, Fonske ?... (H** slaakt een kreet... Dombrovsky gaat

somber af, Fonske komt weenend binnengesneld).
TOONEEL VI.
HENDRIK, FONSKE.

Fons. - Rik, waar is Tony, waar is vader, Rik I (bemerkt liet lijk! - Vader, mijn duivin...
Hendrik. - Fonske, kom hier, vader slaapt. Wat is er?
Fons. - Rik, de duivin! haar eikes zijn gebroken in
het nestje, ze waren mislukt, Rik, er was bloed in, en ze
zit te broeien in 't bloed met haar witte pluimkes... Rik,
waar is Tony? gaan we niet naar de kermis? met vader?
Hendrik. - Straks, Fonske, met uwe nieuwe moeder.
Fons. - Met moeder, wie zal mijn moeder zijn; heb
ik haar al gezien, Rik?... die vrouw met dat kindje, die
altijd zoo vriendelijk is, is dat mijne moeder ?
Hendrik. - Ja, Fonske.
Fons. - Vader!
Hendrik. - Hier, Fonske, stoor vader niet.
Fons. - En komt ze, Rik?
Hendrik. - Ja.
Fons. - Dan kan ik met haar naar de kermis gaan?
Hendrik. - ja.
Fons (naar liet venster, ongeduldtg). - Komt ze nog
niet ?
Daar is ze, Rik, daar is ze, mag ik ze roepen?
Hendrik (flauw). - ja, Fonske. (Fonske snelt naar buiten
.....

terwijl liet doek valt).
EMIEL VAN DER STRAETEN.

UIT OUDEN TIJD

HET

VERZWAKKEND LEVEN

Dan zou eens 't ongeluk op al hun grootheid vallen.
De rampspoed dreigde 't volk dat weeldig leefde en stout,
En pijnlijk werkte eens 't zicht van belfort en van hallen
Die 't voor der eeuwen duur in trots had opgebouwd.
Reeds had in Gent geraasd de kreet van hongerstoeten.
Het groote volk viel neer in 't worstlen met den dood,
Nu kwam de sombre tijd, de tijd van rouw en boeten
Voor al hun pracht en heil in wreeden, schaamlen nood.
Het had in reddingszucht zijn armen opgeheven,
En 't had in wanhoopsmart zijn hulpgesmeek gegild
Naar Artevelde, die de zwakheid van dat leven
Met sterke hoop en daad nog eens had opgetild.
Maar dat was niet de macht van de oude, groote dagen
En angst en werkloosheid miek kracht en harten stram,
Het mocht zijn ziel niet meer ter zonnehoogten jagen,
Waarheen 't in glorietijd zijn fieren stormloop nam.
Op Brugge's pleinen lag hetzelfde doodsgevoelen.
Geen schepen vaarden nog zoo druk zijn haven in.
Aan Waterhalle en kaai verzwakte 't koortsig woelen,
Geen liedren klonken nog om 't rijke geldgewin.
Ach 1 hoe ze 't dag aan dag al duidelijker zagen
De levensaar der stad kwam los van 't hart der zee!

De steigerdrift der zee kon niet zoo ver meer dragen,
En als haar polsslag stierf, stierf vreugde en weelde mee !
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0, dat was 't lijden dan, het gruwelijke lijden:
Een overmachtig volk, tot nood en dood gedoemd!
En dan rees plots de smart om de oude wonnetij den
Toen 't werd bewonderd en de wereld door geroemd.
Nu zouden ze al wat groot en schoon is moeten derven.
't Volk stond te weenen dan in eindeloos verdriet,
En krampend joeg door 't lijf de ruling al van 't sterven,
Maar 't sprong nog telkens op en kon en wilde niet.

Ze lieten, om 't gedacht der waarheid te onderdrukken,
Nog luider dan voorheen de zegeklokken los,
Ze zongen liedren weer die juublen en verrukken,
En leidden stoeten om in de ouden weeldedos.
ras alles nu nog niet zoo heerlijk als voordezen?
En waren zij niet blij en machtig als weleer?
En bleven halle en kerk niet immer hoog gerezen,
En haalde een ramp wel ooit hun trots en grootheid neer?

Maar als 't was uitgedroomd, steeg wilder nog hun klagen;
Met stervensrazernij sloot 't heele volk in wee
Weer eens de handen saarn om 't onheil af te slagen;
Ze schreeuwden smartlijk om hun zee, hun groote zee!
Eén droom was 't dan, éé n zucht, één-heet
hijgend
verlangen:
De zee te houden die hun grootheid had gevoed,
Den weidschen wellust van haar zang weer op te vangen,
Hun trots te wiegen op de deining van haar vloed.

Maar ach! geen golving die hun hoop ooit kwam benaderen;
Geen vriendschap die daaruit naar wachtend hart ooit zong;
Dan viel de wanhoop in de ziel van onze vaderen
Wie ze eindlijk en opeens haar laatste kracht ontwrong.
Dan borsten uit hun hart de laatste en wildste zuchten,
En doodsstrijdsmart sloeg op in kreten vol misbaar,
En blikkend naar de pracht, die 't hoog joeg in de luchten
Viel 't groot en machtig volk in krampend pijngebaar!
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II
DE STRIJD
Zoo leed het machtloos voort in armoede en ellende.
Maar of 't ooï bitter weende uit 't diepste van de ziel,
En of 't den weedom van veel aardschen rampspoed kende,
Toch bleef een schat hem bij, als alles hem ontviel.
En 't minde nu dien schat, nog sterker dan voordezen,
En smaakte groot geluk in 't schamel levenslot,
Alsof de wrange pijn van 't lijden was genezen
Sinds al de volheid van zijn liefde richtte op Cod.
Zijn liefde ! teer en stil die openbrak in klachten
Om 't diep doorwoelde wee, die uitstortte in geween
En zuchtte in kerk en huis en stilte liefst der nachten.
Als alles eenzaam was en 't weenen kon alleen.
Zijn liefde ! grootsch en sterk, gevoed door 't lange lijden,
Opslorpend al hun smart, uitzingend al hun vreugd,
Bedwelmend met den roes van 't echte zielsverblijden,
Uitstralend tot op ons het glanzen van hun deugd.
Want 't arme volk, gewoon op weelde en pracht te staren,.
Te voelen 't hoog genot van zegepraal en feest,
Mocht lijdend steeds 't geloof der vaderen bewaren
Waardoor steeds 't voorgeslacht het grootst nog is geweest..
Het mocht nog immeraan zijn grootheidszucht vermeien
In slanke pijlervaart en rijken venstergloed,
In 't opzien naar de pracht van tooverschoone rijen,
Die zingend trokken voor zijn biddend, vroom gemoed.
De stad was dikwijls nog vol zon en vreugdevanen,
Vol goudglans en fluweel, vol beiaardspel en zang,
En uit hun harten schoot de bron van blijheidstranen
In 't blij verrukt-zijn om dien heilgen stoetengang.
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Dat voelde 't dieper nu, hoe meer zijn armoe groeide;
't Omstrengelde dan heel zijn wezen met dat heil.
Zijn daadkracht was niet dood; of ooit vervolging beide:
Dan had het voor zijn liefd' zijn arme leven veil.
Hoe zuchtte 't om zijn liefde als in de vredelanderi
De stormende oproerkreet en 't haatsein opensloeg,
Waarmee de ketterj zijn God durfde aan te randen
En door 't aanbiddend volk zijn vloek en laster joeg!

Als in den avondmist der onverlichte steden
De muitersbende toog met toortsenvuur en haat,
En 't hoogste en heiligst wat 't al eeuwen had aanbeden
In geuzenliedren werd geboochend en gesmaad!
Als d'eengen rijkdom men van 't arme land benijdde
De weidsche heerlijkheid, den bloei van gouden pracht,
Die 't eenmaal rijke volk den Heer der Heeren wijdde,
Al schatten door hun liefde en weelde eens uitgedacht.
Veel zielen werden wild en bijster vele hoofden.
Geweldig was de strijd van broeders ondereen,
En als verdwaalden dan in God niet meer geloofden,
Heeft 't heerlijk -grootsch gekampt, heldhaftig-sterk geleên
De tijd was somber, was al baten of beminnen.
Maar wat een zegeglans is daaruit opgegaan!
Wat mocht door zeifverweer ons volk weer grootheid winnen
Die ons uit 't machtwerk van genieën is ontstaan!

Wat tooverden al pracht de schilders op hun doeken!
Hoe steeg hun groote ziel in harmoniegeschal
En steigrend bouwwerk uit! Hoe spreken uit hun boeken
Vernuft en menschenkunde en wondren van 't heelal!

Gij, glorie van ons land! Gij groot door wereldluister!
Gij allen, Rubens eerst, jordaens, Teniers, Van Dijck,
Waarvan de volkren in bewonderend gefluister
De grootschheid overzien van 't stralend kleurenrijk,
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Orlandus Lassius, en Duquesnoy de beiden,
Stevin, Vesalius, Van Helmont, allen groot,
Mercator en Dodoens, verrjzend na veel strijden
Hun hoogen roem uitslaand ook na hun verren dood.

III
DE VERRE TOCHT
Verlaten lag nog 't land, verdoken tusschen wouden,
Maar heel hun ziel hing aan die schoonheid onbewust.
Als met het morgenliáht de bosschen openblauwden,
Als de oude boomen, Strak van onberoerde rust,
De vonken vingen van de zon op kruin en twijgen,
Die reuzelden van goud, dan was hun land hun lief;
En zoo 't te morgen was, zoo was 't bij avondnijgen,
Als 't zonnelicht het woud als naar de luchten hief,
Zoo helder laaide dan de gloed eruit in vlammen.
Maar innig tot hun ziel sprak ook de winterpracht
Van ijzel en van sneeuw op zilverbianke stammen
Waardoor de wind dan foot met kille en vreemde klacht.
Dat alles was in hen vergroeid met vreugde en lijden,
Gelijk de ruischzang van het koren op hun land,
Het bloeien van hun ooft, het geuren van hun weiden,
Gelijk het ruwe werk van hun vereelte hand,,
Gelijk de huisljkheid van spreuken en legenden,
`t Eenvoudig, vroom geloof, hun schat nog bovenal,
Waarvan zij diep den troost, en heil en wonne kenden O ns vaadren van dien tijd, die 't nakroost immer zal
Vereeren en aanzien als glorievolle helden,
Omdat de liefde die hen dreef ten marteldood
Zoo schoon is dat men nooit iets schooners mocht vermelden,
En eeuwigheid van heil hun droomenziel ontsloot.
Veel stierven onbekend na 't heilig, moedig streven,
En 't weten dat men ook verwanten uit dien tijd
Heeft leeren kennen die voor godsdienst konden sneven
Maakt ons nog trotsch, maakt ons tot wenens toe verblijd!

*
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0, wat een onheil was 't, wat tijd van leed en rouwen,
Toen 't volk dan uit zijn land ten wreeden dood moest gaan!
Banjeren mochten luid hun plooien openvouwen,
En schettrend mocht de zege ook uit bazuinen slaan,
En juichend mocht een vorst zijn roem ook henenleiden
Naar 't immer wijken van den verren horizon,'
Waar hoop in vlammen rees, en vergezichten spreidden
Waarin 't verlangen van hun hart vrij steigren kon Ellendig was die tocht en grievend was hun klagen;
De krijgsmoed van ons volk werd wanhoopsrazernij.
Ze kenden niet den zin dier driftig-woeste dagen;
Hun onverschrokkenheid miek hen verwiJderd blij,
Nadat ze op 't sneeuwig veld een bloedspoor achterlieten
En doodsgegil hen volgde op hun verwaten tocht.
Maar als dan 't bivakvuur zijn vlammen op liet schieten
En 't stilgesuste hart dan naar "t verleden zocht,
Schoot pijnend 't zelfverwijt dan los in smartetranen,
Omdat ze zoo gedwee, zoo wreed door moord en moord
Den vreemden keizer steeds het glanspad hielpen banen,
Al sloeg het wonderschoon naar 't verste wereldoord.
Dan viel in 't avonduur 't bedwelmend, wilde leven
En met zijn ziel alleen verwenschte ons volk zijn moed,
En hunki end voelde 't zijn gedachten henenzweven
Naar 't rustig vaderland, waar 't huisljk was en goed.
Hoe lieflijk wenkte 't beeld van duurbre huisgenoten,

Hoe werd hun wreedheid teer, hoe vreemd scheen hun die
[haat,
Wiens wilde driften toch weer eiken dag on'tschoten!
En zuchtend stierven zij in 't gruwen van hun daad.
ARTH.

CoussaNs.
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OPEN LUCHTVERTOON ING VAN
PHILOKTETES
Hoeft men om een gothisch gebeiteld of geschilderd.
beeld te waardeeren het te vinden tegen den wand van
eene gothische kerk, in het extatisch licht van gekleurde
spitsboogramen, zoo oök om te beseffen de volkomen
grootschheid van het Grieksche treurspel zal men dit bijwonen in open lucht opgevoerd, gelijk de Ouden dit hebben
gewild.
Aldus werd op Zondag, 2ofl Oogst, Philoktetes aanschouwd in een der heuvelachtige bosschen van het buiten 7
verblijf van Mijnheer en Mevrouw Amèye te Louise-Marie
bij Ronse. Het tooneel was eene niet te hooge glooiing
zoodat het luchtblauw op de hoogte lag van het gezicht,
achter de beuken : tusschen de takken der boomen van het
eerste, de stammen van het tweede plan; en niemand, ook
Sofokles in persoon niet, hadde weten af te keuren op die
omlijsting. Zelfs 't gevogelte waar Philoktetes van gewaagt,
((Voor 't veege lijf verwierf mijn boog
Mij voeding uit de licht gewiekte duivenschaar ».

kiapperde soms op uit het loover, en de fontein
«Zóó ook haalde ik zwoegend mij

het bronnat, vaak door winterkou tot ijs gestremd. »(i)
hoorde men daar vast bij ruischen in het schilderachtig
Nitterveld.
Zulk een kader was de stevige kunst van Dr 0. de
Gruyter's, troep weerdig, want hij en de zijnen hadden zich
in den tijdsaard van Pericles zoo ingewerkt dat de toeschouwers ongedwongen verplaatst werden op het eiland
Lemnos in de Xliie eeuw vóór J.-C. en in de tusschen
poozen meer dachten aan het eeuwig jong genie van Sofokies
dan aan wat ook van onzen rusteloozen tijd.
(i) Metrische vertaling van J. Van Leeuwen Jr. Tweede uitgave, A. W. Sijthoff, Leiden.
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juist het eenvoudige van deze tragedie eischt groote
kunst : Omdat eene voorspelling luidt dat Troje enkel
vallen zal door den boog van Herakles, in de handen van
Philoktetes overgelaten en door Neoptolemos met Philoktetes vereenigd. besluit Odysseus Neoptolemos te gebruiken om Philoktetes mee te voeren van het eiland Lemnos
waar hij tien jaren verlaten ligt in de grootste ellende. Het
is namelijk op 't aanraden van Odysseus dat Philoktetes
op tocht naar Troje en gebeten zijnde door eene slang
werd achtergelaten op het eiland, omdat hij gebrekkig en
stank verspreidend uit zijne wonde, door der goden haat
vervolgd scheen. Het drama van Sofokies begint, waar
Neoptolemos, een edel jongeling, naar Odysseus' lesspelling
veinzend, den gekwetsten held ineetronen zal, zoogezegd
naar zijn vaderland terug, maar inderdaad naar Troje's
wal. Reeds heeft hij den goddelijken boog, dien Philoktetes
hem toevertrouwt in handen en zal de balling hem met
blijde dankbaarheid volgen, doch het is juist die argelooze
vriendschap, die aan Neoptolemos' eerlijk gevoel te zwaar
valt .... hij onthult zijne leugentaal en geeft Philoktetes
niettegenstaande Odysseus' woede den heiligen boog terug.
Maar nu is niets meer bij machte om Philoktetes te over
reden, noch de genegenheid die hij voor Neoptolemos
gevoelt, noch het pramen van dezen, noch der goden
belofte van genezing; en om dit heldengemoed te dwingen
zijnen toorn af te leggen tegenover Odysseus en diens
bondgenooten verschijnt 1-lerakles zelf die hem den wil
van Zeus overbrengt.
De verwikke-ling van dit drama, gansch uit de gevoelens spruitend van Philoktetes en Neoptolemos, is moeie
ljker voor te stellen dan welk ander treurspel van
Sofokles want nergens loopt de groote tragicus meer naar
het realistische in de physische lijdensvoorstelling van
Philoktetes, weze het ook. om de trotsche weigering ondanks voorspiegeling van genezing en wapenroern die hem
voor Troje te wachten staat sterker te (ben uitkomen tot
eene zielsvermanning die onder de goden alleen zijn vriend
Herakles te wijzigen vermag.
Het spel is moeieljker omdat dit drama meer aanleiding geeft tot het minder teruggehoudene der kaim
-

-
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Grieksche kunst, tegen eenen hunner gouden regels in. En
voortdurend moet gedacht worden in de leiding aan de
sublieme beeldenreeks van de Grieken om het plastische
van elke scene te doen uitkomen in plechtigen eenvoud.
Maar is hier eene breede tooneelkennis van noode te zamen
met een hoogen kunstsmaak, wie de voorstelling van Philoktetes, onder bestuur van Dr de Gruyter bijwoonde
beseft wel dat buiten zijn kennis van voordracht, die man
vertrouwd is met de beeldhouwwerken en de zuilen van het
Parthenon en iets begrijpt van de heerlijke verhoudingen

-

der Atheners.
Naar gelang de zon wegzonk, lijnden Neoptolemos,
Philoktetes en de koren zich af als eene heerlijke fries op
het matte groen van 't kreupelhout, galmden de verzen
meer levend over de varens en onder de blaren der beuken
die niet roeren durfden en zaten wij onbeweeglijk, huiverend van wellust. Heel toevallig maar stemmingvol vielen
er een... twee bladeren der beukekruinen, mooi stervend
lijk de blaren dat kunnen, naar beneden. En toen die
prachtige eindverzen klonken :
« Ontvang dan, o eiland, bij 't scheiden mijn groet.
Vaarwel o gij wijkplaats in 't levend gesteent,
Gij woning waar vaak mij, bij 't stormen-geloei
Door 't vlokkige zeeschuim het hoofd werd besproeid; --Taár vaak in mijn foltring mijn klaagroep weerklonk
Door de Echo's op Hermes' gebergte herhaald
In spottende wisselgezangen;
Vaarwel, o gij bron, aan Appollo gewijd !
Gij Nymphen der groenende beemden, vaartwel !
Vaarwel ook, gij dreunende branding der kust!
Het uur is geslagen, de redding is daar,
Die 'k nauwlijlcs nog waagde te hopen.
Vaarwel dan, mijn Lemnos, omstuwd door de zee!
Vergun een voorspoedige vaart mij, en richt
Den steven daarheen waar het noodlot mij roept.
Mij wenken mijn vrienden, eiij wenkt Zeus zelf :
Aan hem zij de dank van mijn redding.

diep uit dat eeuwig menschelijk hert, hetzelfde hert als
't onze, met dit edeler verschil dat Philoktetes dat bal
omdat er toch tien jaren van zijn leven in-lingsordmt
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voorbijgingen en de Natuur, troost van adellijke zielen,
hem zoo dikwijls heeft getroost wijl wij ons lijden beminnen
om het lijden zelve, toen stonden wij plots onder den
indruk van Sofokles' eigen wezen. Stilzwijgend togen de
toeschouwers langs de paden; de spelers bestonden niet
meer, maar zij hadden vermocht den grooten tragicus te
verwekken die daar verschenen was onder de bogen der
beuken nu, lijk bij de eerste opvoering vóór 23 eeuwen in
85 jarigen ouderdom : Hij had van de schoonheid der
jeugd toen hij de schoonste was onder de Grieken, de
schoonste der menschen, den koninklijken adel behouden
en hierop lag nu de goddelijke stempel van zielepracht.

*
* *
In een der laatste zondagsche hoofdartikels van Het
», op Zijne eigenaardige manier hoe de Engelschen jef Denijn, den Vlaamschen
beiaardier, wereldberoemdheid brachten wijl de Vlamingen
onverschillig bleven aan den heerlijken klankenregen dien
hij over hunne hoofden druipen deed.
Handelsblad vertelt onze vriend « Joost

Hoe kan het anders daar al wie beschaving en weten-

schap beoogt in België, tot hiertoe meestal meedeeling en
voedsel zoekt in Fransch tijdschrift en dagblad. En indien
kunstenaars rondom ons langzaam beroemd geraken juist
omdat zij te « ordinair» zijn door hunne taal, hunnen rasaard, hoeveel moeielijker zal de Tooneelkunst, de Kunst in
de Taal zelve, op haren juisten prijs worden geschat? Wie

van ons kent niet de gemaakte-faam van eenen MounetSully, die uitgalmt alsof hij zonder gebaren spelen zou en
met gebaren te werk gaat alsof hij pantomime leveren
moest? En als eenmaal een naam klank heeft verkregen
lijk die van Royaards, die den Renaissance -Vondel, soms

mystiek in de opvatting zijner stukken, daarom ook middel
voor 't voetlicht brengt; als Vogel, die op z'n-euwsch
eentje Sofokles en Shakespeare speelt, en toch niet den
volslagen indruk van een drama geven kan in zijn tour-de-

force van tooneelmeester, als die komen, dan snellen we
allen naar de vertooning. En zoover reikt de valsche smaak
of laten we hopen het snobbisme, dat er extase gevoeld of
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gebaard wordt voor een « Lucifer » (i) die doodeenvoudig
was mislukt.
Daarom achten wij het onzen plicht, na genoten kunst,
het onze bij te dragen om den Heer Dr J. de Gruyter en
zijne Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- en Voordracht
kunst, ook buiten Gent kenbaar te maken aan het
Vlaamsche volk, opdat onze minnaars van fijne Kunst, na
Hollandsche artisten te hebben gehoord, onze eigene
tooneelspelers, al zijn het ook tooneelliefhebbers, willen
hooren en vergelijken met uitheemschè kunstenaars. Het
is ons niet te doen anderen te kleineeren om dezen nede.
rigen Gentschen kring meer plan te geven, maar buiten de
eer die hun toekomt ligt in hunne werking, behalve de
zuivere kunst aan liet volk geschonken, een uitnemend
middel om in de onderwijsgestichten de uitleg der klassieken geen tegenzin te doen baren. Van eenige toelichtingen voorafgegaan, is een stuk als PhÜohtetes bijzonder,
omdat de koren daar juist meer handelend optreden
dan in de andere stukken waar die half toeschouwend en
half dramatisch schijnen, van grooter nut en vredeling

voor de studenten dan een jaar uitleg gedicteerd in schrijfboeken zwaar van bladeren en - verveling, die de lauweren
van Sofokies, Aischylos en Aristofaan verpletten onder
Griekschen afkeer.
LAMBERT JAGENHAU.

Hoogstraten,

26

Oogst 1911.

(i) In Leuven opgevoerd met de feesten van Met Tijd en VZijt.

HET VLAAMSCH KWARTET
Dat te Antwerpen zoowel het aantal als het belang der
groote concerten in de laatste jaren sterk toenam, stelde ik
vast in mijn laatste bijdrage over de concertbeweging. Een
bespreking van kamermuziek-voordrachten mag niet verzwijgen
-dat het Antwerpsch, publiek zich op dat gebied veeleer karig
toont met zijn aanmoedigingen en dat Antwerpen, centrum van
het kunstleven in Vlaanderen, verre van gelijken tred te houden
met andere belangrijke steden, hiermede merkelijk ten achter
staat.
Een zekere voorliefde voor ruime afmetingen zit- den Antwerpenaar misschien nog al te zeer in 't bloed; hij beseft
niet volkomen wat innigheid besloten ligt in een wereldje, niet
veel grooter dan een gewone huiskamer en voelt weinig voor
poëzie, die ontwaakt in de opeengehoopte schaduwen van een
amper-verlicht lokaaltje. Geen glans, geen praal, waar alle
vertoon minimum zijn moet, — geen uiterlijkheid waar louter
inwendige feestelijkheid te vieren is. Alles stemme hier tot
zuiverlijk genieten van een der zuiverste kunstuitingen, -- alles
verinnige zich hier tot die atmosfeer, die als een aanwaaiende
zucht medebrengt van ongemeten verten.
Doch het is niet alleen aan de geringe belangstelling der
Antwerpenaren te wijten, zoo de algemeene toestand van
kamermuziek ten onzent niet opwekkender is. Een groote stad
haakt voortdurend naar nieuwigheid; zeldzaam zijn de uitvoeringen met gelijken bijval hernomen. Treft het dan niet ongelukkig dat het initiatief der kleine steden van het vlaamsche
land om hun voordeel te halen uit de muzikale beweging eereer
stad als Antwerpen, zoolang achterwege blijft? « Uitvoeringen
van degelijke kamermuziek zijn geen voorrecht eener groote
stad », zooals ik reeds elders schreef. Geen stadje in Vlaanderen, dat niet rijk is aan kunstvereenigingen; geen kleinsteedsche kunstvereeniging, dat niet verlangend is naar verheffing.
Zoo weinig is noodig om den ijsklomp te breken ! Muziek is
hiervoor als aangewezen, — in de eerste plaats kamermuziek,
waarvoor overal het stemmingsoord te vinden is. Wie toch
begint?
Zulk beleid zou hoofdzakelijk ten goede komen aan de
cultuur zelve dier localiteiten. De Antwerpsche vereenigingen
van kamermuziek zouden ten andere een uitweg vinden voor
-

-
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het hernemen hunner uitgevoerde programs en aldus op breedere schaal geloond worden voor de som van werk, verbonden
aan de instudeering o. a. van een sonate, een trio, een kwartet.
Gulle aanmoediging zweept de begeestering van jonge
kunstenaren op, en roept bij hen die zucht naar volmaking
wakker, Waarvan het publiek de schoonste vruchten inoogst.
Niets werkt daarentegen meer verlammend op hun temperament als de treurige ervaring dat niets hen steunt om zich te
doen gelden dáár, waar zij bij minder onverschilligheid zich
nuttig konden maken in de muzikale beweging van hun land.
Afrekende met dien toestand mag Antwerpen zich nog
gelukkig achten twee vereenigingen van kamermuziek te bezit
uitgaande van kunstenaars van eigen bodem. Ik noem de-ten,
verdienstelijke Antwer sche Kwartet-kapel (18e bestaansjaar) met
vier en het fijngeschoolde, degelijk-afgerichte Vlaainsch Kwartet
(4e bestaansjaar) met drij muziekavonden. Waar beide onder-,
nemingen zich dan nog uitdrukkelijk toeleggen op de kwartet
blijft voor het overige nog alles te doen voor het-muziek,
inrichten van sonaten-avonden, liederen -voordrachten, klavier concerten.
0 ja, de smaak scheurt zich moeilijk los uit het prangnet

van ingeburgerde gewoonten.

Geduldig moet gewacht worden

naar het oogenblik, nabij misschien, dat aan een zoo onafzienhaar-rijk repertorium als dat van kamermuziek een waardiger
plaats zal inruimen en toelaten zal aan tal van thans weerhouden
elementen, zich te doen gelden in een der meest verhevene
betrachtingen van hun kunstenaarschap.
Intusschen laat een werking, als uitgaat van het Vlaamnsck
Kwartet het beste verhopen. Om den edel-bezielden geest der
.deelgenooten, mag deze vereeniging dan ook vertrouwvol de
sympathie te gemoet zien van allen die oor hebben voor de
samensmeltende schoonheid van vier snaartuigen, en die in
de expressieve vlucht der vingeren langs zestien reingespannen
snaren, de schakeerende trillingen van melodische en rhythmmische wendingen te volgen weten.

't Was eenigzins schu-chter dat het knap viertal, Albert Van
de Vijver, Emiel Dingemans, Napoleon Distelmans en Arthur
Van Sintruyen zich vóór een achttal jaren aan 't werk zette,
met het inzicht na een geruimen proeftijd muzikale voordrachten
in te richten. Ze hadden zoo juist een periode achter zich,
waarop men zijn schouders te ontlasten zoekt van 't pak van
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schoolschheid, dat na het eindigen van afmartelende technische
studiën eenieder zoowat belemmert in de vlucht, die hij wil
nemen. Tot dan toe hadden zij de bekommeringen gekend van
den leerling, die meer in dan buiten het instrument zijner keuze
leeft, zich hierbij niet dan onrechtstreeks rekenschap gevend
dat de ziel, die alle vezels van het klanklichaam doet openbeven,
iets anders is dan wat de degelijkste schoolstudie geven kan.
't Ging hun als zoovele anderen! Ze stonden daar afgericht
en zooveel als gereed, maar wisten niet waarheen. 't Werd
alsdan een beslissende strijd, ieder op zich zelf, tot ze elkander
ontmoeten en onderling steunen en sterken zouden in het
welkome begin van hun eigen loopbaan.
Zoo togen zij gezamenlijk aan gang, ontmoedigd soms door
een schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheid, opgemonterd dan
weer door het verrassende van blijde ontdekkingen. En 't werd
hun duidelijk hoe zij mekaar gevieren konden aanvullen, in en
door het werk dat hen bijeenbracht. Meer en meer werden ze
er van doordrongen, dat samenspel nog iets anders vereischt
dan hetgeen verkregen wordt door traditioneele of overeen te
komen opvattingen van tempi, door schoolsche maatvastheid of
door inachtneming van voorgeschreven, maar o zoo elastische
nuanceeringen. Ze begrepen dat ijdel alle poging naar volma
blijken zou, zoo de vier elementen van een kwartet, hetzij-king
door de richting eener gezamenlijke opleiding of door de plooi
hun individueel voelen, niet geroepen zijn om-barheidvn
ook naar den geest een klankberustend akkoord te vormen.

Menigvuldig zijn ja, de technische moeilijkheden van het reper
torium; hun belang verdwijnt echter voor het geduld dat noodig
is om zich op te werken in het immaterieele van alle muziek.
Een weerhouding als waarvan sprake, is bij het begin eener
onderneming niet dan gunstig te beoordeelen. Ze weze wel is
waar gevaarlijk, doch de kracht van het oogenblik liet in dit
geval toe alle dreigend onmachtsgevaar te weren. Die kracht
moest te hechter blijken, naarmate de omstandigheden zich
tegen hen schenen te keeren. Na hetgeen de muzieklief hebbers
sinds eenigen tijd te hooren , kregen op de puike avonden
van kamermuziek, ingericht door de Maatschappij der Nieuwe
Concerten, was voor een onderneming, bestaande uit locale
elementen, de kans van welgelukken uiterst gering. Welk
een weg viel niet af te leggen, alvorens zoo iets bereikt
werd!
Men bedenke : vier jonge, talentvolle, doch eenvoudiggebleven kunstenaars, tegenover de onzekerheid van heel een
toekomst, die nog beginnen moest.
-
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Wat die toekomst hun voorbehield, zou alras gestaafd
worden door het verbond dat door deze kunstenaren van af hun
eerste optreden bezegeld werd en dat te nauwer hen vereenigde,
naarmate de proef te geduchter werd. Reeds in 't bezit van een
tamelijk uitgebreid repertorium, maar hiervan slechts dat voor
waarin zij zich het meest tehuis voelden, werd de-brengd,
eerste voordracht gegeven in het hiervoor uitverkoren Beethoven-zaaltj e.
't Was Zondag namiddag. Eenige belangstellenden waren
opgekomen, waartusschen enkele genoodigden. Een uitgelezen,
klein publiek ! Twee kwartetten van Vader Haydn werden uit
nl. opus 54 nr i en opus 77. Er was spanning in het-gevord,
hupsche zaaltje, niet het minst bij de kwartettisten, die zich ietwat benepen voelden door de luisterende stilte van die hoogst

ingetogen schaar.
Zoo hadden zij het zich werkelijk niet voorgesteld.
In de drift van het ideaal dat he opjoeg, hadden zij zich
geen denkbeeld gevormd wat liet zijn moest zóó beluisterd te
worden. Die macht, die van hen uitging, dat wereldje vol intimiteit dat zich daar plots ontsloot, het vermoeden van de
schoonheidsband, die in muziek mensch- aan -mensch vereent,
scheen zoo vreemd in dat oogenblik van een paar uurtjes, -,onverklaarbaar bijna. 't Was hun als een verlossing toen de
laatste cadens onder hun vingeren uittrilde, en zij, na de
heusche toejuichingsbetuigingen, met het hoogrood op het
gelaat, vuurstralende kijkers en een van aandoening- popelend
harte zich mochten terugtrekken.
Nu was het hun beurt geworden van gretig luisteren. Bij al
het verheugende van den naklank, was hun nochtans dat het
meest welkom, wat tot grootere volmaking den weg kon aanwijzen. Lof is immers veelal een vorm van aanmoediging, maar
naast dien lof hadden zij oor en hart open voor 't woord, dat
schijnbaar strenger, hun iets te denken gaf.
En gemakkelijker dan voorheen drongen zij door' in den
geest van muziek. Elke voordracht, elk uitgevoerd kwartet,was
voor hen als weer een opbeuring van nog verdoken gebleven
krachten, -- iets als een ruimer afmeten van de taak, die voor
hen weggelegd was. De bijval van een voorname groep muziek
hebbers bleef niet uit; voor hun toekomst echter was het-lief
van het grootste belang dat zij muziek-rijk werden, --- muziek
hun denken, muziek-rijk ook in het weergeven van-rijknhel
klankgeworden beweging.
De herkomst der vergaarde schatten! Onbesprekelij k, zeker!
Welke schoonheidsmijnen hadden zij ook niet weten te ont-
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ginnen in het aanbelande rijk, waar een Haydn, een Mozart,
een Beethoven vorstelij k troont.
Van lieverlede teekende zich de voorkeur af voor de
kwartetmuziek van Beethoven. Was het enkel toeval dat het
verschijnen van Mejuffer Belpaire's warm -doorvoeld boek
« Beethoven)) in den nazomer van verleden jaar, samentrof
met de laatste reeks kwartetavonden, loopend uitsluiteljk over
Beethoven -muziek? Zeker is het dat het Vlaarnscli Kwartet zich
met deze reeks geheel opwerkte in de hoogten van het repertorium en dat het vierde bestaansjaar is aan te zien als de bekroning
van zijn onvermoeid streven. Men oordeele over het stoute van
den durf bij het opsommen van Beethoven's tweede, derde,
achtste, tiende, veertiende en vijftiende kwartet. Bij uitzonde..
ring van de twee eerstvernoemde, die te rangschikken zijn onder
de meest bekende, behooren deze kwartetten tot dezulke, die
aan de vertolkers de hoogste eischen stellen, terwijl zij den
toehoorder als versmachten in het grondeloos-diepe, het zoo
superieur-menschelij ke van den inhoud.
't Is de kracht van een Beethoven -sonate, een Beethovenkwartet, in een woord van alle Beethoven -muziek, dat het
ontketende leven zelf er uit opklinkt, en vereeuwigd in zijn
allesoverweldigende drift naar ontsterfelijkheid, in zich opneemt
al het groote wat een menschenhart omvademen kan. Hoe die
kracht in hare ontwikkeling alle bestaande vormen ontgrenzen
moest, wordt door de vergelijking van eerste en laatste werken
't best gestaafd. Meer nog dan in zijn groote gewrochten is de

Beethoven -evolutie te volgen in zijn kamermuziek Veel alge
zijn de symphoniën gekend; zijn sonaten, trio's, kwar-menr
tetten, enz. - biengen ons nochtans dichter tot de kern zelf van
hetgeen zijn genie ons schenken moest.
Van de uitvoerders moet natuurlijk die Beethoveniaansche
kracht overgaan op den toehoorder; waar zulks ontbreekt en het
zich bepaalt bij een oppervlakkige weergave van opvolgende
deelen, is geen aandoening te verwekken. Misschien verklaart
zich hierdoor de zeldzaamheid der uitvoeringen van Beethoven's
laatste kwartetten : de teruggehoudenheid der vereenigingen
voor zulk een alles -opeischende, alles -verpletterende kunst.
De kunstenaren van het Vlaarnsclz Kwartet zijn bestand gewor
den tegen dat geweld en hebben nu voor de maand November de
cyclus aangekondigd, waarop zij zich met al den ernst hunner
beslagen talenten sinds lang voorbereidden. 't Is thans een besliste zaak in een reeks van zes opvolgende muziekavonden,
worden voor het eerst te Antwerpen de zestien kwartetten van
Beethoven uitgevoerd.
-

-
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Zulk een voornemen van vier jonge krachten zou niet van
drieste stoutheid vrij te pleiten zijn, zoo niet hun verleden
instond voor den gunstigen uitslag. Voor de eer van het Antwerpsch publiek verhopen wij dat de belangstelling zich zoo
groot toone, dat een herneming dier avonden in den loop van
het seizoen zich moge opdringen. Men bezit inderdaad iets
kostbaars in het Vlaainsch Kwartet, wier uitvoeringen tot toon
te stellen zijn aan alle bestaande en kommende inrichtingen-beld
van dien aard.
Dat het naar waarde geschat worde en men aldus plaats
inruime voor hetgeen nog ander te stichten ondernemingen van
kamermuziek vervullen kunnen in de muzikale beweging van
een stad als Antwerpen, of vermogen bij te brengen tot de
smaakontwikkeling van, de zoo afgesloten kunstvereenigingen
van het Vlaamsche land.
LODEWIJK ONTROP.

gil
DER UNTERGANG DES NIEDERLÄNDISCHEN VOLKSLIEDES. von Dr. FEL. WIRTH. - Martinus Nijhoif. Haag,
1 9", 357 blz.
In 't ((Vorwort)) krijgen we eerst een vluchtig algemeen
overzicht met een langeren kijk op den toestand van heden. Na
een paar wij sgeerige hoofdstukken over het wezen van 't volkslied, over de «wereldaanschouwing» als basis van 't volkslied,
over zijn innerlijk en uiterlijk, over de beschaving die 't volkslied verlevendigde of versmachtte, over de aangelegenheden
van stad en buiten komen we tot den historischen ontwikkelingsgang van het lied.
Opmerkelijk is 't hoe weinig minneliederen onze Middeleeuwen leverden, terwijl daarentegen het burgerlijk lied ons
een overvloed bracht. Over ons volk zweefde de geest van
Maerlant. Dichtelijker worden we in aanraking met Duitschland,
en we mogen ons eventjes verheugen in de «polyphone Germanische Volkskunst ».
Maar de geestelijkheid en de patriciërs stonden vijandig
tegenover het lied, en weer kreeg de burgerlijk didaktische
poëzie de hovenhand. De Rederjkers rijmen en lijmen in vroede
« nutscap », maar verstaan niet langer de kunst van het lied. En
zijn ergste vervolgingen doorstaat het in 't volgende hoofdstuk
« Das XVI Jahrhundert» onder de dwingelandij van Renaissance
en Calvinisme, Voor Wirth is het volkslied de kunst, en dan nog
het volkslied van de echte boeren.

't Volgend hoofdstuk behandelt « das ((Goldene Zeitalter))

und sein Ausgang ». Dat is een echte stormloop tegen de gouden
eeuw. Volgens Wirth is de 16e eeuw de bovenste beste, en is er
achteruitgang doorheen de zeventiende zoowel als de 18e eeuw.
De koopmans -aristocratie van de 17e eeuw had in haar par
venu-trots gebroken met het eigenlijke volk. Huygens is een
« Ritter Poetaster» wiens grootste plezier is de boeren te karikatureeren; Hooft beloofde veel met zijn minneliederen; maar zijn
Italiaansche reis had zijn kunst innerlijk bedorven, en hij werd
het type van een bourgeois-gentilhomme. Vondel krijgt de
Ieele lading Renaissance-schuld mee. Wel heet hij de grootste
dichter van dien tijd. Maar '« sein Reich ist nicht von dieser
Welt ». ((Wir haben von seiner Hand nicht ein einziges Liebeslied)) en Wirth vindt in Vondel niet het minst uitstaans met de
volkskunst, tenzij de ketterijen die hij er over verkocht in zijn
Aenleidinge: ((Het rijmen moet (de Hollander) zich eerst gewennen om rijkdom van woorden en rijmklanken gereed te
hebben, zonder hetwelk de vaerzen kreupel en verleemt zouden
vallen, en zelfs aertige vonden en gedachten hunne bevalligheid
verliezen. Hierom waer het geraden eerst eenige heilige of
weereitsche historien, ook verzieringen, uit Virgilius, Ovidius,
Amadis en Bokatius, te rijmen om zich van de rijmkunste
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meester te maken, en op -de baen te geraeken ». Wat er nog
volksch had kunnen zijn bij Vondel zit vol mythologie, namelijk
zijn « Gelegenheidsgedichten », « womit er etwas zu verdienen
hoffte, oder die bei ihm bestellt worden waren ». -- Maar vooral
Cats wordt bij zijn oorera getrokken : « Dieser fromme, gotter^
gebene Mann hat nicht nur in sein « Houwelick » (« dat is het
pansch beleyt des Echten-Staets, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe, behelsende mede de mannelijke tegenplichten ») sondern
in mancher anderen Schrift solcher Art sich auf dem sexuellen
Gebiete etwas zu Gute getan. Er wühlt darin herum überall
Anspielungen machend, die absichtlich und bewuszt bei einem'
gewissen Punkt Halt machen und « den Rest verschweigen ».
Das klebrige Wohlbehagen des Calvinisten, der seinen Körper
nicht sehen will und auch in den Armen seiner Frau. keine
«sündige Lust)) empfinden darf, hier ober unter dem Vorwandee
zu warnen und so belehren, sich eins leisten kann, treibt wie
eine glimmende Fettschichte stets oben auf dem von ihm hergestellten moralischen Labetrunk... »
« Einen höchst verderblichen Einflusz hat Cats auf die hol- ländische Bevölkerung gehabt, nicht nur in Bezug, auf die Verbreitung der pharisaïschen Berufsethik, der Auserwählung,
sondern hauptsächlich in weiteren moralischen Hinsicht. Er
hat die innere Lüsternheit, jene verkappte Sinnlichkeit in die
breiten Bürgerkreise hineingetragen und dem noch vorhandenen
gesunden Sinn zerstört. » Eindelijk ('Cats war ein langsamer,
schleichender Krebsschaden. Er züchtete die « Batavus- Droog
«Mijnheer van Koek » — Typen des Heineschen-stopel»di
Gedichtes, jene scheinheiligen Geldmenschen, die uns in den
Charakteristiken der Ausländer begegnen»
Twee zeventiende eeuwers vinden genade bij Wirth : de
bekende Bredero en de onbekende Jan Danszoon van Asten.
« Bredero war derj enige der sich bewusst gewehrt hat gegen
die überwältigende Modekunst, die gesellschäftliche Lüge »?.
Zijn liederen loopen over van volkshumor, en eveneens zijn
kostelijke Amsterdamsche straattooneelen. Hij wist uitstekend

wat hij deed, getuige zijn voorrede tot « Griane » : « Is hier niet
kunstelyck ghereden-kavelt, noch van onsierlycke of twijfel
dat sult ghylieden,-achtigednsljkvruftei,
die neffens u overnatuurlijk verstandt de Boeken en geleertheydt der uytlandtsche Volken te voordeel hebt, om mijn een
alleen Amstelredamsche Taal verschoonen. Ghij-voudicheytn
goedighe Gooden van Mannen, die in u groote Rijmen de vrouwen, , Dienst-meysjens, ja stalknechts doet philosopheren van
overtreffelijke verholentheden, het zij van de beweghinghe der
sterren, ofte van de drift der Hemels, oft van de grootheydt der
sonne, oft andere schier onuytdenckelycke saken, dat ick doch
meer voor een bewys van uwe wetenschap acht, als voor een
eigenschap in die slach van Menschen : Ick hebbe door mijn
slechtheyt een Boer boerachtigh doen spreken, en meer do
ghewoonte dan de kunst ghevolgt.
Over de onbekende grootheid Van Asten weet Wirth te
zeggen dat hij als volkslyrieker zoo hoog staat, als Bredero.
Hij haalt aan van hem in zijn ((Anhang)) uit drie verschillende
bundels, uit « Haerlemsche Winter-Bloempjes », uit « Haer.
lemsche Somer-Bloemjes », en uit «Haerlemsche Mey-bloem,
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kens ». En waarlijk de 8 geciteerde liederen zijn waard te voorschijn gehaald, hoewel toch Bredero veel kruimiger en echter is.
Ook over de muziek in verband met het lied weidt Wirth
uit, vooral waar hij den goeden invloed van de End; elsc he
instrumenta.alkunst in de Hollandsche 17e eeuw bestudeert.
Maar daar is weeral het Calvinisme om de muziek uit de Kerk
en fait het volksleven te bannen, en zoo de nationale toonkunst in de luurtjes den nek om te draaien. -- Als « ein verirrter
Sonnenstrahl» komt over 't Hollandsch letterkundig landschap
glinsteren de glans van «die wunderschönen Volkslieder die in
dem Liederbuch «Thirsis Minnewit (3 din. 1708-ii Amsterdam,.
plötzlich auftauchen ». Maar na wat dans- en herdersliederen,
en wat geestelijke poëzie is 't ook «das Ende ». Het nutsbegrip
heeft de volkspoëzie steeds geknakt, het nutsbegrip heeft ze
eindelijk dood gekregen. « Hetzij de invloed van den koopmansaard hetzij de menigvuldige behoeften, die in vele opzichten hier grooter zijn dan in andere landen, de schuld hebben,
zeker is het, dat geld bij de Nederlanders op zeer hoogen prijs
staat. en dat veeleer het goud hun god is Deze zucht tot geld
vertoont zich allerwegen, en het is zeker, dat in Nederland
bijna niets zonder geldbelooning uit beginselen van zuivere
edelmoedigheid gedaan wordt. » (Aangehaald uit Ysbrand van
Hamelsveld : ((De zedelijke Toestand der Nederlandsche Natie
op het einde der 18e eeuw. 1791 )a. )
Teekenen van opstanding brengt in 't volgende hoofdstuk
das neunzehnte Jahrhundert ». In 't jaar 1800 zelf reeds rijst
uit de ««Maatschappij tot Nut van 't Algemeen » de prijsvraag :
«Het Nationaal Nederlandsch gezang, van eenen minder bevalligen smaak zijnde dan dat van vele andere Natiën, zoo
wordt gevraagd : «kan men, ook in de scholen, den kinderen
bij tijds, eer hun gehoor bedorven wordt, goede gronden van
de Muzijk- en Zangkunst inprenten, zooals zulks, in Duitschland bijzonder, in bijna alle scholen met vrucht wordt in het
werk gesteld? En welke zijn de beste middelen om dat oogmerk te bereiken ? » Er kwam een antwoord, en zestien jaar
later kwam nog een beter, maar dat wekte noch dichters noch
toonkunstenaars. Eindelijk verscheen Heye met zijn liederen.
En dat was inderdaad een verschijning. Maar de pogingen van
al de anderen liepen spaak. Zoo mislukte b. v. jammerlijk het
studentenlied. -- Dat verder de moderne individualisten nooit
van een volkslied droomden is duidelijk genoeg.
Maar in de jongste jaren kleurt er hoop aan de kimme:
Speenhoff in Holland, Rodenbach en René de Clerq in België
zijn de dragers dier hoop, en ook reeds de verwezenlijkers
er van. -- Maar het boek wil geen blijheid brengen ; 't heet
immers «der Untergang)) en bij de nieuwe namen breekt het
plotseling af.
Deze laatste zin is eigenlijk de eenige subjectieve toon in
dit zoo objectief mogelijk verslag.
Als men nu vraagt of het boek zelf objectief is? Uit de wijze
waarop hier, naar de aangegeven staaltjes de zie eeuw is
behandeld, of liever mishandeld, kan men al. dadelijk het antwoord opmaken. Wirth, de jonge Hollandsche privaat- docent
aan de Hoogeschool te Berlijn, heeft willen verrassen en ver
-blufen.
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En dit hoofdzakelijk door de overal uitglurende thesis van
den schrij ver dat volksmenschen noodzakelijk paradijsmenschen
zijn en volkskunst paradijskunst. Om toch zijn geliefde thesis
boven den godsdienst te houden wordt het volkskarakter van
Geuzen- en Martelaarsliederen zooinaar verzwegen of brutaal
.geloochend. En waar blijft, volgens Wirth, de prachtige 17eeeuwsche stichtende volkslyriek die opklonk uit den mond van
Camphuysen, van Stalpaert van der Wiele, van Revius, van
Lodenstein? Waarom komt Jan Luyken niet tot het tiende deel
van zijn recht? Waarom van onzen prachtigsten dichter andere
-- en mindere -- dingen gevraagd dan 't geen het hem beliefde
ons te geven?
Ook op de hedendaagsche volkskunst heeft Wirth maar met
een oog gekeken : Naast Speenhoff in Holland zijn er nog
volksdichters die tellen, en in de eerste plaats Adama van
Scheltema en Reddingius; bij onzen René De Clercq schaart
zich thans een heele groep : Broeckaert en Lambrecht
Lambrechts, Walgrave en de weerom zich openbarende

,

,

Cuppens.
Al die tekortkomingen moet men vergeten om ongestoord
te kunnen genieten van 't vele goede en mooie dat dit boek ons
toch brengt: jeugdige frischheid, ruimheid van blik, eesthetischzuiver inzicht in het lied, zoowel wat de muziek als wat de literatuur betreft, boeienden stijl.... en dat alles is men zoomaar
in dit slag van werk niet gewend.
Krijgt Wirth met de jaren meer belezenheid en meer studie
dan vult hij wel veel aan van 't geen hem ontbreekt, en-diept,
dan wijzigt hij wel zijn historisch inzicht in tal van dingen, die
ten slotte toch hoofdzaken zijn : als b.v. de invloed ten goede
van de geloovige bezieling op het echte lied.
Als een voorspelling staat op den omslag, onder Wirth's
-onheilspellenden titel, Nijhoff's bemoedigend vignet : « Alles
komt teregt ». J . P.
,

VAN DEN VII TRAPPEN, door JAN VAN RUYSBROECK, met
Geert Groote's Latijnsche vertaling, uitgegeven door D. Ph.
Müller C. R. L. -- Leuven, de Vlaamsche Drukkerij, Minderbroedersstraat, 44, xxxvil en 166 blz. Pr. fr. 4.00.

Deze nieuwe serie «Studiën en Tekstuitgaven » onder
't bestuur van prof. L. Scharpé stelt goed in. 't Zal geen groot
zijn deze herdruk van Ruysbroeck te heeten de groote-sprak
gebeurtenis van den huldigen dag in onze Vlaamsche letterkunde. De heele Ruysbroeck immers wordt beloofd. De uitgave
zal bezorgd worden door D. Ph. Müller, J. Van Mierlo Jr.,
Martin O. P. en anderen.
In deze uitgave krijgen we 't eerst de VII Trappen, omdat
naar luid van 't voorbericht, dit als het ware een samenvatting
van Ruysbroeck's leer is, en daardoor best geschikt kan worden
geacht als een inleiding tot de andere werken van onzen
Mystieker.

Van de vijf bestaande handschriften der VII Trappen
werd gekozen dat van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
omdat dit het oudste is en het best verzorgde. 't Werd geschreTen te Groenendaal zelf, misschien nog onder Ruysbroeck's
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leven. 't Is overigens het werk van een bekwaam copist, en niet
zonder reden mag 1 li et een « standaardhandschrift » heeten Dat
handschrift werd zoo slaafs als 't maar kon, door D. Müller
in zijn tekst weergegeven.
Ter Inleiding krijgen we van Müller een studie over de
mystiek niet zoo schitterend als b. v. die waarmee Dr Moller
het Annuarium der Roomsch- katholieke studenten van dit jaar
heeft verrijkt, ook niet zoo boeiend als de causerie over Ruysbroeck die van Poppel ons bracht in De Katholiek, maar toch
een overzicht uitstekend aangepast bij de VII Trappen, en
volkomen in den geest waarin Ruvsbroeck zijn werkje schreef:
minder de hooge inspiratie van ✓ elders, van de Geestelieke
Brulocht b v., meer de kalme uiteenzetting en als 't ware de
positieve verklaring .
Zoo worden in verband met Ruvsbroeck's gewone verdeelin g , deze zeven trappen teruggebracht tot drie staten : de weg
der Reiniging, de weg der Verlichting, de weg der Vereeniging.
De weg der Reiniging omvat de eerste vier trappen :
je goede wil; >e vrijwillige armoede; 3 0 volmaakte zuiverheid;
4e oprechte nederigheid. De weg der Verlichting omvat de
5e trappe die vooral breedvoerig wordt uitgewerkt, zij heet :
edellieit alre dooghde ende alre goeder werke. Het schouwende
leven stijgen wij in op de 6e en 7e trappe. De 6e: « een claer
insien puer van gheeste ende van ghedachten » ; de 7e : v. dat es
alse wi boven al bekinnen ende weten. in ons bevinden; gron-delooes nietweten, alse wi boven alle namen di wi gode gheven
ochte creaturen versterven ende overliden in eene eeweghe
onghenaemtheit. Daer wi ons verlieten, ende alse wi boven alle
ufeninghe van dooghden in ons aensien ende bevinden eeweghe
ledegheit, daer nieman in werken en mach, ende boven alle
'saleghe gheeste eene grondeloese salegheit, daer wi alle een
syn, ende dat selve een, dat die salegheit se.lve es in haers
selfsheit, ende alse wi aensien alle saleghe gheeste weselec
-ontsonken, ontsloten, ende verloren in hare overwvesen, in eene
wiseloese onbekinde deemsterheit. » ( i)
Daarna hebben we ook een proefje van Ruysbroeck's gang
in zijn VII trappen. Die gang is, 'k heb het al gezegd, meer de
scholastisch verklarende en betoogende dan de lyrisch verlichte, de extatische van elders. Maar zelden schiet hij in de
VII trappen zijn vleugels aan Maar voor hem i-neer dan voor
honderd anderen is 't waar : « Même quand 1'oiseau marche on
sent qu'il a des ailes ». Of zindert het u niet door uw lijf : hier
preekt een geniaal dichter, als hij zich even laat gaan : ((Ende
doer onse gheest verhoocght es ende gheeenigt den gheeste
ons heeren - daer draghen wi dat ioc cristi • dat suete ende
saechte es ende wi syn gheladen met sync bordenen di licht es.
Want sine mine en arbeidt niet, want soe wi maer minnen soe
wi lichtere gheladen syn. Want wi draghen minne ende si
dreeght ons boven alle hemele . toe den ghenen dien wi minnen.
Want die gheest die mindt . hi gheeft hem selven daer hi wilt
want h erne syn alle hemele open . ende hi heeft sine siele in
sine hande. ende gheefse altoes daer hi wilt, ende hi heeft
vonden in heure synre sielen scat, dat es cristus syn gheminde
,

(i) Blz. '31.
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lief. Eest dan alsoe dat cristus leeft in u . ende ghi in hehe,,
soe volgt heure na in levene . in waerden . in werken ende in
ghedooeghene .... En syt niet stuer noch suer, maer ryp van
seden ende blide van anschine. Hooert ende leest gherne van
ieghenwelken dies u nooct es. En mestrout nierpene, noch en
ordeelt niet dat verborghen es. En strijdt ieghen nierpene omme
u te tooenne dat ghi wisere syt dan hi. Syt saechte alse i lain .
dat hem niet belghen en kan . nochtan datd sterven moet,
alsoe laetd u te wille ende swijght altoes al stille was dat men u,
,

doet. » W.
Waaruit blijkt dat, eens deze Ruysbroeck- uitgave volledig,.
de tijd zal daar zijn om uit te maken in hoever Thomas a
Kempis met zijn eenige Imitatie onder den invloed staat van.
onzen grootsten Vlaälnschen mystieker.
't Kan den lezer niet ontsnapt zijn dat Ruysbroeck de slot,
zinnetjes van zijn alinea doet rijmen. Dat doet hij graag, en in
't Middeleeuwsch proza is dat lang niet ongewoon. Ook grootehedendaagsche artisten, in de eerste plaats Van Deyssel, hebben zich daartoe geneigd gevoeld. Die spelingen liggen weleens
in den mond van 't volk ook, en lagen er allicht nog meer in
ten tijde van Ruysbroeck, want dat zijn taal steeds bleef zijn.
oude trouwe Vlaamsche taal gelijk hij ze met al haar Brabantsche gemoedelijkheid van zijn moeder en zijn oom had gehoord,
dat is duidelijk. In al zijn bespiegelende grootschheid heeft
Ruysbroeck zijn taal laten blijven de eenvoud zelve. En dat is.
voorzeker niet de kleinste zijde van zijn kunstenaarskunnena
Zijn Vlaamsch is zoo volksch als 't later Duitsch van Abraham
a Santa Clara. Een uitgelezen modelletje : « Maer houdt u yore
die gheveinsde . ende vore die ghene die wanen sijn . ende dunctdat zi iet sijn. Die sijn ghelyck der blasen, die vol is van looesen
winde . alse mense duwet ende perst soe geeft si eenen luud_
die ongracelyc es te hooerne. Alsoe doet oec die hooeverdeghe
gheveinsde mensche die heilegh waent sijn. Alse nenne druct
ende perst . soe burst hi ute . hi en kaens niet gedraghen , hi en
wilt niet berespt syn noch gheleert . hi es scalcslaghlec . ende
onweerdegh van ghemuede en es hi onder niemene . maer
boven alle die ghene die hem ghenaken.... (2). Een veel langer
stuk en dus ook veel smakelijker kunt ge lezen van blz. 89 tot 99.
Een prachtige lyrische vlucht neemt Ruysbroeck in 't
laatste deel van zijn werk. Maar zooals de inleiding het doet
opmerken is dit in gezelschap van Dionysius Areopagita. Hier
kan men dus eens te meer bewonderen, zooal niet de telkens.
zich handhavende oorspronkelijkheid van Ruysbroeck, dan
toch de stijgingen waartoe ons Vlaamsch van de 14 e eeuw in,
staat was, gedragen door zulk een dichter.
De Latijnsche vertaling van Geert Groote werd door den
bewerker bladzij voor bladzij nevens den Vlaamschen tekst
gezet. Practischer ware 't die bladzijden telkens paralleel telaten loopen. Nu slaat het Latijn over 't Vlaamsch. In ieder
ijnsche vertaling nog een reden
geval is de bijvoeging der Lat
te meer om D. Ph. Müller voor zijn heerlijken arbeid blijvenddankbaar te zijn. J. P.

,

(i) Blz. 3o-3i.
(2)

Blz. 3q.
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ANTIEKE VERHALEN. Van Goden en Keizers, van Dicizters
en Hetaeren, door L. COUPERUS. - J. L. Veen, Amsterdam,
220 blz.
Couperus is een heiden. Als zoodanig staat deze dichterschrijver in 't gekerstend Europa van onzen modernen tijd niet
alleen, ofschoon in onze hedendaagsche Nederlandsche letteren
zijn slag tot de zeldzaamheden behoort.
Men zou daaruit a priori kunnen denken dat men tot
Coaperus kan gaan als tot een der oude kennissen uit onze
klassieke studiën.
Maar tegenover dezen nieuwen staan we feitelijk heel
anders. Couperus is een heiden tegen beter weten in. Een
heiden, die staat in zijn volle kunstbewustzijn, tegen het christendom. En dat kan soms hachelijk worden. Niet voor het
dogma. Hij laat het met rust; wat maalt zijn salon -ziel daarom
Maar zijn sälonziel zit vol gekkernij met christen-zeden, en dat
is voor een mensch die 't leven ernstig en hoog heeft leeren opnemen, wansmakelijk en walgelijk soms.
ik denk niet dat bij stevig uitgeruste naturen deze schrijver,
waar hij aandruischt tegen het christelijk levensinzicht, iets
anders wekken kan dan tegenzin.
Tegenzin en medelijden omdat een ontzaglijk begaafde, die
ons leven mooier en edeler kon maken. met een onverantwoordelijke luchtigheid over de ernstigste dingen heendartelt. Och,
wel kan hij nog altijd omslachtig-solemneel doen, wel siddert
hij soms in koortsaandoening ((bij de dingen die voorbijgaan »,
maar een kunstenaar als deze begenadigde moest steunen op
een eeuwigheidsbesef dat onder zijn heidensch gedoe voor altijd
uit zijn vermorste ((psyche)) schijnt heengevlucht.
Zie nu weeral dit boek : wat een talent, maar wat een
grandezza-pose, en wat een kwajongensstreken daarbij! Adonis
verhaalt ons hoe hij, de geliefde uit de armen van Aphrodite
ontvlucht, den ever najaagt, hem doodt, maar aan zijn wonden
bezwijkt. Een verhaal, zOo gezocht in beschrijving, zoo grootsprakig in dialoog dat het een der gekste toonbeelden van
rhetorica is uit onze heele literatuur. - In Caneëen hooren we
een koozend gesprek tusschen Triton ende Nereide, dat loopt
over Europa en over den stier en verder over Orpheus : luchtiger is 't en prettiger dan 't vorige, maar als men komt na Vondel's
vers, om in proza, al is 't nog zoo opgesmukt, van « het drijvende
hoofd geleund tegen de her)) te vertellen, dan zou 't voorzichtiger wezen, maar liever wat anders te voorschijn te halen. -Beter is Couperus in zijn element met De Dood van Vesta. De
oudste Vestale, die in haar verlaten tempel te midden van
't christen Rome nog het vuur onderhoudt. en 't moet aanzien
dat een Christen den kostelijken halsband van Vesta komt
stelen, bergt inderdaad een goeden voorraad dramatische kracht.
Even aangrjpend is 't volgend verhaal : De laatste Morgen te
Tibur, vertellend van Keizer Hadrianus, die te midden van
glorie en fortuin en genot, toch sterven moet aan een ellendige
waterzucht, zichzelf niet kan dooden en maar geen slaaf kan
vinden om hem door een dolksteek te verlossen - dat is waarlijk weergegeven in den toon die er hij past.
Martia, een erge episode uit de regeering van Keizer Corn-
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modus, smaakt al te sterk om er bij een gezond gestel gretig in
te gaan. Ik geloof niet dat bij zulke dingen een literaire opsmuk
past ; men strengelt geen bloemen om drek. En zooals de geschiedschrijvers ons nuchtertjes het relaas hebben meegedeeld,
kan 't al schikken. — Dankbaarder literatuur is de Moord oo den
Gek. Hier doet Couperus een kranige poging om door te dringen in
de ziel van dien krankzinnige, die Caligula heette. -- Een zeer
bedreven verbeelding is er gemoeid met Van twee gestolen liedergodjes, die gekocht en verkocht roerdeze. Inderdaad een goed geslaagde
klucht, -en een overtuigend bew ij s dat de solemneele Couperus
nog immer heel natuurlijk wezen kan wat hij was in zijn besten
tijd. Hij zelf geeft ons toe dat het antiek verhaaltje wel een
beetje onzedelijk luidt. Meer nog zal hij dit moeten toegeven voor
het volgende : Een Morgen vol Anecdoten; een dergelijke schets
van 't Romeinsche leven blijft eigenlijk beter in de Arte Ainandi
van Ovidius liggen. -- Over dien Ovidius vernemen we iets in
't volgend verhaal, in zijn soort -- de ernstige -- het beste van
't boek : De Balling te Toini. Ovidius' ellendige dagen ginder
aan de Zwvarte Zee zijn hier door een bedreven kunstenaar vol
diepe aandoening doorleefd.
Om dit verhaal en om dat vorige over Keizer Hadriaan
ben ik blij dat Couperus dit boek heeft uitgegeven. Met deze
beide stukken kunnen onze professors in 't Latijn ,hun jongens
een paar vrucht- en genotvolle hutirnaniora -uren bezorgen.
Wie 't heeft uitgeproest in Gezelle's Laatste Verzen bij
«'t Was een Ware » zal een dergelijke gelegenheid terugvinden
in Couperus' Tusschen de Yonische Zuil jes. En hier bewijst
-

Couperus dat hij er een handje van heeft om 't oude Rome in

zijn dagelijksch leven te voorschijn te roepen.
Onvoegzaam kluchtig in den aard der ` Liefdeg odj es is weer
de laatste en de uitvoerigste schets van den bundel Van Vage
Scheunen. 't Is Eumolpus met zijn gezelschap die, als-bonde
schipbreukeling, Crotona aandoet, daar 't middel weet te vinden
om zonder één cent enkele kermisweken te schransen, en dan
stilletjes afdruipt met een even groote kunst Dat Couperus
het niet kan laten bij onvermengden humor kan men bij voorb at gissen als men leest dat het verhaal vrij naar Petronius is
gevolgd. Anders is deze vertelling als letterkundig stuk wel het
beste van 't boek.
Maar, van tendenz gesproken, heeren, als 't onzedelijke
met opzet in de kunst wordt gelegd, is dit - wel de verdoemelijksté tendenz die bestaat. En Couperus kan zich niet weerhouden zulke bladzijden te geven.
Vat -we over 't geheel van den Couperus der laatste tijden
denken kunnen we eigenlijk gerust in de pen houden daar hijzelf
zijn Van en Over M zelf en Anderen en Il orte Arabesken in de
wereld liet gaan.
'k Geloof niet dat iemand loochenen zal dat Couperus thans
prettiger leest dan voorheen.., als uitspanningsléctuur. Daar is
over hem gekomen een luchtige geestigheid, die men --- als men
even niet verder wil doordenken uit wat hoek van zijn ziel ze
komt opgefladderd — in onze door den band nogal zwaartillende
letterkunde welkom zou heeten.
Couperus legt veel bekentenissen af, in de eerste plaats
deze : dat hij zoo lui is geworden. Van iemand die zoo druk
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als hij pent en nog pent klinkt dat aanvankelijk nogal vreemd.
En toch is 't zoo; lees en oordeel
(C ik weet het, vriend Jan 1 riep ik uit. ik weet het ineens
ik schrijf geen romans meer --- vooreerst - uit luiheid. ik ben
zoo heerlijk lui geworden - invloed van Orlando ! ( i) - en toen
ik romans schreef, kon ik niet lui zijn, konden noch mijn geest
noch mijn hand zich eenige luiheid veroorloven. Want een
roman... dat is verschrikkelijk ! Dat is een werk... voor een
Herkules. Dat is een arbeid om dol te worden ! Dat is het
bouwen van Babel... met torens en trappen omhoog ! Dat is het
scheppen van werelden en het stichten van steden! Dat is liet
teelen van heele families, met grootmama's en overgrootpapa's
en kinderen en klein- en achterkleinkinderen, tot ik weet met
in het hoeveelste geslacht ! Een roman schrijven... dat is alles
zijn : Onze Lieve Heer en mensch te zamen! Dat is zijn
architekt, schilder, dokter, behanger, kleermaker, psycholoog,
taalkundige, stylist, en nog veel meer: een auteur is alles en
iedereen, de auteur van een roman moet alles weten en hebben
gezien, al is het maar in zijn verbeelding: hij moet weten hoe
een stad gebouwd wordt of een dorp, hoe de winter wijkt voor
de lente, en de eerste liefde in het hart zijner heldin voor de
tweede en derde liefde; hij moet weten hoe een ommelet wordt
gebakken en hoe een kind wordt geboren... want als hij dat
alles en nog veel meer niet weet, is hij in staat de dolste fouten
te maken, op iedere bladzij, op iederen regel...
Maar Couperus die nu niet langer romans meer schrijft,
moet toch ieih doen. ((En wat zou ik., om aan die behoefte te
voldoen, anders doen dan.. schrijven! Alles dwingt mij, vanaf
mijn kinderjaren, om te schrijven ! ik verzeker je dat ik het
metier niet lieb uitgekozen, maar iets, sterker dan ik, deed het
voor mij. Daarbij wat kan ik anders dan schrijven ? ik kan niets.
ik ben tot niets in staat dan tot schrijven. En hoewel jij niet
verbergt, dat ik zelfs niet altijd goed schrijf - je bent steeds
een heel strenge kritikus voor me geweest - moet je toch
toegeven, beste Jan, dat ik schrijver geboren ben... - ik ben
dus weer gaan schrijven. Er lagen op mijn schrijftafel verschillende pennen: er lag een lyrische, een epische en een historische
pen; er lag een allegorische, een symbolische, een idealistische
en een naturalistische pen, een realistische en een impression
nistische; ik geloof dat er nog vier, vijf andere pennen lagen
ik heb tusschen die pennen opgenomen de dartele, wufte, luchtige pen, de pen. die vluchtig maar raak schrijft; maar toch, naar
zij hoopt, telkens je een impressie, een anecdote, een beeld, een
figuurtje, een grapje, een historietje en een avontuurtje mededeelt en voorstelt, zonder dat het. haar vermoeit en - jou vermoeit, vooral omdat je geen tijd hebt om moe te worden..
» ... Wie leest nog een roman? De jonge dame, maar alleen
als het regent. De jonge vrouw, maar alleen als haar man aan
zijn werk is of haar baby slaapt. De oude dame een uurtje voor
zij naar bed gaat. Jonge heeren en oudere heeren lezen, geloof
ik, al heel weinig romans... tenzij ze roeping tot het vak hebben.
En mag een jongmensch nog weleens een roman lezen, welke
man van rijperen leeftijd leest een roman?! Geen, Jan, geen
enkele! Mijn feuilletons? Iedereen leest ze !... »
(i) Zijn beste vriend in « Van en over Mijzelf en Anderen ».
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Goed, maar als men nu stilletjes aan 't bedenken gaat wat
Couperus aan zichzelf is verplicht, hij de schrijver van
« Extase », als men zich herinnert de hoogte waarop men
zich bij zulke lezing voelde meezweven -- dan zal men toch wel
aan 't verzuchten gaan : « Mochten we toch dien Couperus
weervinden ! » En zoo komt het dat we liever hadden dat
Couperus aan anderen overliet ons te amuseeren, en dat we
ook liever niet meelachen met hem, wiens lach niet kan zijn de
natuurlijke lach van zijn talent en de tevreden-geruste lach over
J.
P.
het gebruik er van.
SCHEMERINGEN VAN DE DOOD, door FELIX TIMMER
-MANS.
Onmogelijk zou 't ons vallen over dit boek zoo zaakrijk te
spreken als 't Maria Viola in Van onzen Tijd heeft gedaan. Daarom volte hier hare recensie :
« Boeken als het bovengenoemde van den Vlaming Felix
Timmermans worden gerekend tot de romantische litteratuur.
Een eigenaardig soort van romantiek; niet de dichterlijke en
schilderachtige, die in proza als van Ary Prins, Van Schendel,
Van Oordt, Van Moerkerken, Vermeylen, Van de Woestijne,
Anna Germonprez, Paul Kenis, Karel van den Oever, een lang
werkelijkheid tot schoone verbeelding herschept : een-geldn
romantiek die het verleden liggen laat om in het Tegenwoordige
vóór alles het bijzondere te zoeken : den enkel-geestelijken
kant, het ongemeene, liefst geheimzinnige, geval.
Lezend denkt ge aan wat de Franschen « contes cruels »
noemen; aan de huiver-romantiek van moderne Duitschers;
aan Hollanders ook wel : Steynen, Van der Meer, en, verder

weg : Henri van Booven. Fijn en sterk heeft deze kunst haar
eigenaardige bekoring, die meest in het Fransche proza komt
tot haar recht. Want het schijnt dat onze op het werkelijke en
tastbare aangelegde schoonheidszin zich in die vergeestelijkte
en mysterieuze sfeer moeilijk thuis voelt en maar zelden den
verteltoon treft die daar klinkt met zuiver en overtuigend geluid.
Onze visie, niet gesteund door een weidsche en sterke verbeelding noch verlicht door een helder en ver-speurend intellect,
krijgt in die vreemde wereld zoo gauw het wankele en vlottende,
dat, terugwerkend op de schrijfwijs, deze vervaagt en verwart,
waardoor voor 't binnenoog van den lezer een troebele ver vloeiing van werkelijkheid en droom een zonderling hengsel
van 't geziene en gezochte ontstaat en de situatie op alle
manieren onmogelijk schijnt.
Een Hollander, met zijn aangeboren innerlijke omzichtig
waakzame zelfcritiek, wordt licht dor en schraal; een-heidn
Vlaming daarentegen rammelend en barok.
Indien Felix Timmermans zijn fantasie en zeggingstrant te
zuiveren vermocht van het overladene en genieenplaatsige en
zich onthouden wou van valsche effecten en mystiekerig apparaat, kon zijn trek naar het diabolische en tragisch-ontstellende,
welke hein met oude Vlamingen als Bosch en Breughel
verbindt, voor onzen tijd een vertelkunst helpen vestigen, die,
harmonisch geheel van werkelijkheid en verbeelding in het al
stelliger naar het onstoffelijke zich richtende levensgevoel haar
rijke en helder-wellende bron zou vinden.
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Het is, bij deze soort van litteratuur, voor een groot deel
het onderwerp, de verhaalstof, de combinatie der gebeurtenis
er de waarde van bepaalt ; er is een interessante vondst-sen,di
te doen, een fijn en zeldzaam, geestelijk verband te leggen.
Niet nieuw, maar geenszins onmodern, en in de behandeling
boeiend door psychologisch begrip is het gegeven van de minnenden, die onder den invloed van een zwaarmoedig stem.nende omgeving en veel ascetische lectuur een enkel geestelijk
'huwelijk aangaan.
In een ander verhaal maken we de nachtelijke angsten mee
van een eenigzins geëxalteerd jonkman, die, retraite houdend
in een Trappistenklooster, zijn ongewone eenzaamheid met
spookgestalten bevolkt. Een schrijver, in een afgelegen en
verlaten huis zich wijdend aan Ruusbroec- studie, heeft daar
-allerlei geheimzinnige bevindingen. Zoo voelen we gedurig in
dit eigenaardige boek de ontstellende en ontzagwekkende verstandhouding tusschen de ziel en het bovenzinlijke en hooren
-de huiverende angst van Dood en Duivel in den klank eener
.moderne stem.
Dat Timmermans zijn verhalen vult met veel conventioneelen en kinderachtigen rimram, uit spookhistories en spiritistieke lectuur opgediept, belet ons niet zijn goede eigenschappen
'te roemen : de indringendheid van voorstelling en van toon,
waaruit ons die zwoele, als van verschrikking en zielangst
zware stemming komt aangevaren, die de geestelijke dampkring
is van zijn kunst.
Het is niet mogelijk den lezers aan gedeelten iets te doen
meevoelen van de atmosfeer van dit boek; ik zou daartoe
kunnen afschrijven b. v. de huiveringwekkende boetprocessie
naar het beeld van Sint Rochus in den choleratijd of het tafereel
der lezende jonggehuwden in het oude, ascetische boek, — en
toch den auteur te kort doen door het onvoldoende, van zoo
een los uit den verhaalgang gelicht fragment. Want meer nog
dan de kracht -- ter afbeelding waarover Timmermans in zijn
beste oogenblikken beschikt, is het de aangehouden toon der
woorden, het accent der vertellende stem, dat van den beginne
:af onze innerlijke aandacht vangt en opstuwt naar het spanningsvolle moment; vandaar dat deze verhalen in hun geheel
moeten gelezen worden en, mèt hun valsche bijgeluiden en
vaak overbodige verwikkelingen in niet al te critische gezind heid aanvaard.
Het boekje bestaat uit vijf vertellingen en een fragment,
't welk zooveel goeds bevat dat het, volledig uitgewerkt, zeker
van het beste worden zou wat deze nog zeer ongelijke, dikwijls
onhandige, maar niettemin ongemeene verhaler te geven heeft.»»
,

,

LES MAITRES DE L'HEURE, par VICTOR GIRAUD, Paris,

.igzz.
Een bundel verzamelde opstellen uit de laatste vier jaargangen van de ((Revue des deux Mondes. » Als « les Maltres de
l'Heure » worden ons voorgesteld vijf Fransche grooten van
,.en dag: Pierre Loti, F. Brunetiere, Em. Faguet, E. M. de

Vogüé, P. Bourget.
Mocht men met eenige verwondering opzien naar sommige
van deze namen in verband met den titel. dan stelt u Giraud
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gerust met de verklaring dat het hem niet om enkele letterkunde
is te doen, maar veeleer om den gang der letterkunde naar iets
anders, voor Frankrijk iets ernstigers, iets van meer onmiddellijk
belang voor de toekomst, voor het leven van Frankrijk.
Want er is iets in den geest van deze meesters', dat ze
onderling gemeen hebben en dat aan Giraud toelaat iemand als
P. Loti te behandelen in gezelschap van F. Brunetière.
Inderdaad, als we de groote dragers bekijken van den
Franschen geest, de, meesters die in den middag van hun arbeid
stonden omstreeks z89o, die toen op de jeugd den sterksten
invloed oefenden, en aldus nog voorzitten bij den arbeid der
mannen van thans, dan dringt zich de overtuiging op dat door
deze makers van Fransche literatuur iets heel bijzonders en
heel voornaams is gedaan op 't gebied van de zedenleer en
den godsdienst.
Allen zijn in hun leerjaren langs de wegen van Renan en
Tame naar het ongeloof en naar het positivisme gegaan. Allen
werden, in hun hooge bewustheid de besten te zijn bij 't beste
volk der aarde, vreeselijk geschokt door 187o Allen hebben in
die school van de onverbiddelijke werkelijkheid geleerd dat een
volk niet is te redden door de wetenschap of de letterkunde, al
schaarde zich ieder eenling in de scharen van Comte of van
Hugo. Allen hebben gezien dat de 18e eeuw iets had vernietigd onder 't volk waarvoor de zge eeuw niets in de plaats had
gebracht. En allen zijn, gebukt onder veel bekommering, aan
't zoeken gegaan om te vullen een leegte in hun toch boorde
ziel en om te geven een reddende voedsel aan hun toch-vole
oververzadigde volk.
Het minst van de vijf door P. Loti Maar bij liet tasten
naar het diepste van zijn ziel. 't welk Giraud zoo kranig doet,.
wordt men gewaar dat deze kunstenaar, die nooit anders heeft
geleefd dan van impressies en sensaties toch onder zijn frischheid een diepere oorzaak moet bergen voor al zijn melancholie
en al zijn afschrik voor den dood. Want hetzij Loti zijn Bretagne
beschrijft of Afrika, zijn IJslandsche zeeën of Constantinopel,,
zijn Indische landschappen of Galilea, altijd trilt onder de zinde
zijn kunstenaarsziel iets diepers, uit den Hun enoot--ringeva
schen Bijbel van zijn kinderjaren meegebracht. Hij die zijn ziel
door 't leven heeft gesleurd tot hij verkondigen moest: «Je n'aii
ni foi ni meeurs » besefte steeds en gevoelde nog beter, wat hid
er bij heeft verloren, en in Rainuntclio heeft hij een hulde gebracht
aan de grootheid en de schoonheid van 't christendom, zooals
de godsdienst er maar zelden ontving uit een letterkundige pen.
Maar steeds blijft de kunstenaar aan 't woord, de man der
vluchtige indrukken, die al zoolang ernstig nadenken heeft ver-.
leerd, en die in plaats van wilskrachtig te handelen, melancho^.
lisch blijft zitten, onbevredigd en onvoldaan.
In schrille tegenstelling met hem verrijst Brunetiere : De
strenge man der studiecel tegenover den grilligen globetrotter,
de man der geschoolde periode tegenover de vlinder der luchtige frase, de kritische stelselenbouwer tegenover de dolende
dichter van l'exotisme, de groote prediker van orde en methode
tegenover den intellectueelen nihilist, de gezworen vijand van
het hedendaagsche individualisme tegenover den genotzuchtigen
impressionist. Ook was Brunetière's leven heel wat anders dan
,
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een openbaring van kunsténaarsdilettantisme. Zijn leven zelf
was een stelsel, en zijn encyclopedische geleerdheid heeft hij
gebruikt om de letterkundige kritiek te maken tot een positivistische wetenschap. Met een onverbiddelijke logika is hij van
het begin tot het einde gegaan : het begin was de evolutie, gesteund op de studie van Darwin, het letterkundig traditionalisme,
verlost eindelijk van den dwang der dogma's en gekomen tot de
vrije moderne wetenschap. Maar dat was geen blijde verlossing.
De ziel van den onaandoenlijken Brunetière schreide dag en
nacht, want het pessimisme van Schopenhauer was zijn evan.gelie geworden en zijn wanhopige hoop in de toekomst.
Maar de man der sture, stoere theorie kwam tot de overtuiging dut het leven van alle menschen ten slotte jbractijk is
vooral. En dat de practijk van 't leven niets anders kan zijn dan
't opvolgen van een zedenleer. Aan 't vestigen van die zeden
zou nu de literator het tweede deel van zijn leven besteden:-ler
.La laïcisation de la morale, dat was zijn zending... Tot hij zich, in
zijn radeloos gezoek naar een levensleer, die in haar uitvoer baarheid toch steeds de waarheid moet blijven, bevond op weg
naar Rome. Hij ging, en in i8g was hij in gesprek met Leo XIII.
Langzaam trad Brunetière vooruit, tot hij, in de volle schittering van zijn redenaarsroem, overal ging verkondigen : Ce que
-je cross, allez le demander a Rome. En sinds zgoo was de oud leerling van Comte en Taine voor de wereld de sterkst-gewapende apologeet van het katholicisme geworden.
Weer een heel andere natuur is Faguet : nevens den reus
Brunetière slinkt hij zelfs tot kleine afmetingen. Maar zichzelf
is hij zeker. Ook hij begon met het positivisme, maar in een
heel anderen geest dan Brunetière. In plaats van het groote
stelsel, wil hij het kleine feit. Algemeene ideeën hoe meer hoe
liever, maar nooit afgetrokken in denkbeeldige stelsels, steeds
gedragen door levensvaste individuën : overal zoekt hij de lei-

dende gedachte Op bij letter- en zielkundigen, bij moralisten en

sociologen. En zijn besluit is nagenoeg als volgt, zoowat gesteld
in zijn eigen geestigen trant, die klassiek-zuiver van vorm weet
te zijn en toch meteen zenuwachtig modern : Jawel ge zijt alle
kranen, maar't komt er eindelijk op aan te geven aan onze-mal
menschen wat ze noodiger hebben dan brood : een gezag, een
'leidenden geest, en dat krijgen we nooit, noch door uw verwereldlijkte zedenleer noch allerminst door uw schaamteloos
onzedelijke politiek. ,
Die reddende leiding meende M. de Vogüé te hebben ge
geen hij zoo graag noemde «Un catholicisme-vondei't
élargi ». Dat hij het « catholicisme tout court)) niet ruim genoeg
achtte was een gevolg van de beperktheid zijner eigen studie,
en zijner eigen denkkracht, een naïeveteit waarover Brunetière
meer dan eens zal hebben geglimlacht. Als men het ruimste
heeft wat u ter wereld kan geboden worden : een katholieke
kerk, zooals die door den Meester van hemel en aarde werd
gesticht --- dan moet men een gevaarlijk dichter zijn om van
ruimer dingen te droomen. En een gevaarlijk dichter was M. de
Vogüé, minder voor anderen dan voor zich zelf. De prachtige
stylist met zijn Oostersche verbeelding en zijn edelgezind sym'`bolisme, deed zichzelf kwaad met steeds voorbarig te idealiseeren wat hij in werkelijkheid maar half had bezien, of althans
-

3267

BOEKENNIEUWS

niet langs alle kanten belicht. Zoo bracht hij de versiering van
zijn steeds rijke kunst ook al over op dingen die veel schooner
zijn op zichzelf dan hij ze maken kon, omdat ze haar schoon
halen elders dan uit de aesthetiek naar menschenmaaksel;-heid
of wou hij soms 't Evangelie niet omwerken tot een stijlkunst,
zoo tooverachtig mooi als die van zijn ((Roman russe »? De
Voguë, hoezeer ook een denker, was te weinig stevig gedrild in
de denkleer om elders dan bij zijn klein hoopje getrouwen te
verwekken wat hij droomde: een idealistische Renaissance.
Iemand die zich ten slotte veel minder liet paaien met stijl
is Paul Bourget.
Dat- is in de tweede helft der ige eeuw wel de man die met
het meest wetenschap en het meest kunst tegelijk de Fransche
ziel heeft doorvorscht. Hij beschouwde steeds zichzelf als een
zielkundig heelmeester. En niemand in de letterkunde was voor
dat vak zoozeer geroepen als hij.
De kwalen van- onzen tijd legde hij bloot op een onmeedoogend-meesterlijke wijze in zijn « Essais de psychologie contemporaine » waarin hij zich openbaarde als een der meest besla
deze eeuw; en terzelfdertijd in een statige-genkritmsva
reeks romans, die getuigen van een scheppingsvermogen, buitengewoon zoowel naar den aard als naar de kracht. Zijns
gelijken vond hij niet in het verzinnen van psychologische
intrigues en in het schilderen van gewetenstoestanden. Dat alles
was : Taine overgebracht op 't gebied van de scheppende kunst.
Taine zelf volgde natuurlijk met de hoogste belangstelling
het werk van zijn leerling. Maar de geniale oudere, verstokt
in zijn stelselmatig positivisme, geraakte allengskens onthutst
bij 't verdere nagaan van Bourget's heerlijk streven. De romanschrijver vond het immers niet langer gewenscht zich te
bepalen bij 't blootleggen van wonden. Hij kwam ook met
geneesmiddelen, en die had hij niet bij Taine geborgd. Dat is
de tweede periode van Bourget's arbeid. De zielkundige weet
dat al de ellende, die hij heeft verkend, is te zetten op rekening
van de tekortkomingen der eeuw; met haar dilettantisme, haar
decadentisme, haar cosmopolitisme, haar naturalisme heeft ze
niets anders vermocht dan de ziel te versmachten onder zwaarmoedigheid of te verdorren in twijfelzucht. Er moet gezondmaking komen, blijde gezondmaking in leer en leven. En waar
vandaan? Met Brunetière's durvende stelligheid waagt Bourget
het antwoord nog niet. Maar dit is zeker voor hem : « Dans
la destinée humaine tout se passe comme si le catholicisme
était le vrai ». En zoo komt ook deze hoogbegaafde nader.
Deze zoeker op de hooge paden van 't menschelijk weten en
kunnen vindt de eenige baat daar waar ze voor grooten en
kleinen te vinden is. En zoo keert hij terug naar 't Roomsch
geloof « comme à la condition unique et nécessaire de santé et
de guérison ».
Hoef ik nog te zeggen dat V. Giraud hier een werk heeft
geleverd, dat in de wereld veel goed kan stichten? J. P.
DE SOCIALISTEN. PERSONEN EN STELSELS, door
Mr H. P. G. QUACK, 2e deel, 4e herziene druk. — Amsterdam,
P. N. van Kampen & Zoon, Antwerpen, Nederlandsche
Boekhandel.
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De goedkoope uitgave van dit monumentaalste onder de
Nederlandsche werken over Staathuishoudkunde gaat regelmatig haar gang. Van de zes te verschijnen deelen zijn er thans
twee op de markt. Het eerste werd hier met nadruk aanbevolen.
Dezelfde lof moet aan het tweede worden gewijd. Wie ernstig
wil meespreken als het geldt de groote vraagstukken die de
hedendaagsche wereld regeeren, kan dit werk onmogelijk
missen. Na een inleiding over de ideeën der Fransche Revolutie
krijgen we in dezen tweeden bundel de eerste dertig jaren der
19e eeuw.
Hoofdstuk II vertelt ons van de Graaf de Saint-Simon,
met bijbeschouwingen over Aug. Thierry, en over Aug. Comte;
hoofdstuk III van Charles Fourier; hoofdstuk IV van Robert
Owen; hoofdstuk V van Johan Gottlieb Fichte; hoofdstuk VI
brengt het programma van het Socialisme omstreeks het jaar
t83o, een nieuwe verklaring der rechten van den mensch en
omschrijving van het «mensch-waardig» bestaan. V. W.
DER WERELD LETTERKUNDE, VOOR NOORD- EN
ZUID-NEDERLAND bewerkt door P. A. M. BOELE VAN
HENSBROEK, He deel met 213 afbeeldingen.— A.W. Sijthoff's,
uitgevers-maatschappij, Leiden, en De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Even aanlokkelijk als 't eerste deel is dit tweede, én door
het prettige, nooit pedante, steeds vlotte, steeds behendig geschakeerde verhaal én door de uitgeverszorg aan letter, papier en
portretten besteed. Zij die zich ter kennismaking van de groote
letterkunde uitsluitend met het Nederlandsch moeten behelpen
zullen nog langen tijd redenen van groote dankbaarheid hebben
tegenover Boele van Hensbroek. Schrijvers en werken, waarover ze anders maar bij een zeldzaam toeval zouden vernemen,
worden hun hier voorgesteld en ontleed,hoe vluchtig ook, toch
meestal juist en treffend
Bij het Ie deel van dit werk werd hier reeds gezegd dat
zulke boeken nooit diepgaande studieboeken kunnen zijn en
zeker geen vraagbaken voor specialiteiten. Met evenveel uitkomst omvademt één mensch den sterrenhemel als der wereld
letterkunde. Maar een allerprettigst lees-en -kijkboek ligt hier
voor ons en wie deze twee deelen in zijn geheugen heeft kan
gerust zeggen dat hij de wereld met een bewuster en helderder
kijk overschouwt.
Dit deel brengt ons de laatste helft der Spaansche letteren;
de Katalaansche, de Portugeesche, de Rumeensche, de Rhätoromaansche. Dan in ruimere afdeelingen de Engelsche Letter
kunde, de Duitsche, de Scandinaafsche, de Russische, de
Poolsche. Dan weer binnen engere perken de Slavische volksliederen, de Czechische letteren, die van Serviërs, Slowenen
en Kroaten, de Hongaarsche, die van Finnen en Esthen en
eindelijk de Nieuw-Grieksche letteren.
Vreemd luidt Boele's slotwoord: «Niemand kan de tekortkomingen van dit werk beter kennen dan ik, niemand kaE er een
betere kritiek overschrijven)). Aan detailkritiek zullen we ons bij
zulke veralgemeenende werken niet wagen, maar zonder vermetelheid jegens den zorgzamen en vljtigen samensteller mogen
we hem toch wel doen opmerken dat vele zijner beschouwingen
-
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-- waaronder ook de meest essentieele -- niet zeer oorspronkelijk zijn. Nu, dat hebben we aan Boele ook nooit gevraagd. En
oni 't geen zijn werkzaamheid aan Noord. en Zuid-Nederland
bracht mag hij op een salvo worden onthaald.
Even een voorstel: Bij een eden druk, dien zulk een werk
algauw moest beleven, al ware 't maar om wille van het tekort
dat er in beschaafde huiskringen mee wordt aangevuld, moest
volstrekt plaats worden uitgespaard in de Engelsche letterkunde voor twee allergrootsten sedert Shakespeare : Newman
en Carlyle. Hoe kan men zge eeuwer zijn en niet zeven keeren
per jaar bij zulke reuzen terechtkomen ?
En voor de Duitsche letterkunde moest Boele ook een kuur
aan zijn oogen ondergaan; het aureool dat hij slaat rondom zijn
vriendelijken correspondent Hamerling belet hem grooteren
te ontwaren: Eichendorff en Droste Hülshoff. --In de Fransche letterkunde missen we den zuiversten dichter van den
laatsten tijd: Guérin ; in de Scandinaafsche den thans meest
gelezen Noor: Thom. Krag en den thans meest gelezen Deen:
Jorgensen.
Dat zijn grove flaters, maar in de drukte zijn ze vergeeflijk...
als ze maar ten spoedigste worden hersteld. J. P.
BLOEMENHOEDJES, door Jos. DE COCK. -- Uitgave van de
Vlaamsche Kunstkamer, Kerlinga, 144. blz., frs. 2.25.
Een boek groot van vorm, met overduidelijke letter op
Stevig papier.
We kennen Jef De Cock door zijn pittig Uit de Reistesch,
door zijn schalksch-losser Ons Leven, door zijn vagere Verloren
Uren, als gemoedelijk volksverteller die met áldoorvorschenden
blik in 't leven kijkt en het zijnen lezers nadien trouw weergeeft. We kennen hem ook als snedig criticus; als mensch
die onafhankelijk en vrij — op zijn Jef De Cock's -- zijne
meening heeft en uit, maar de « zijne » hoor, zooals ze is, trots
alles de « zijne », die klinkt ze niet zoo botst ze, anderen wel
eens door 't harte gaat èn soms een beetje pijne doet. Maar ....
De Cock is vat hij is en wil het blijven, en zal .... aan hem is
nu eens geen zalf te strijken.
In zijn diepe godsvrucht tot O. L. Vrouw heeft hij thans
ter Harer eer een kroon gevlochten, zijne Bloeinenlioedjes.
0, zoo warm en oprecht-teeder-minzaam gloeit en zingt de
liefde tot Gods Moeder door al die mooie Maria-legenden; zoo
volksch en vol reinen eenvoud, al zweemt het dan ook hier en
daar naar te- romantiek.
Den inhoud der vier eerste schetsen mochten we reeds
vroeger genieten in Verloren Uren; doch, in dezen ruiker hier,
dienden ze bijgebonden, naast die andere Maria-bloempjes.
De Cock offerde een mooien tuil die aangenaam de zinnen
streelt, al zit er dan ook dat onkruid in dier « tusschenrede ».
Moge zijn vierde boek, zijne Bloemenhoedjes, bij menigeen,
L. A. J.
naast de drie voorgaanden, in eere prijken.
DE VOLKSTELLING VAN Q UIRI NUS EN DE GEBOORTE' VAN JEZUS, door TH. VAN TICHELEN. — Geloofsverdediging, Provinciestraat, ii8, Antwerpen. Reeks 1g11,
nummer 6; 4o blz.. 25 centiemen.
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Bondig maar klaar zet het werkje van Dr Van Tichelen de
bezwaren uiteen die tegen het verhaal van Lucas gemaakt worden (I). Na een woordje over de Romeinsche volksoptellingen
(II), onderzoekt de schrjve de bezwaren die hij heeft uiteengezet en, de gedachten volgend van zijnen verdienstelijken
meester, P. Lagrange, geeft hij van allen eene afdoende en
grondig ingestudeerde weerlegging (III), welke hem brengt tot
het besluit (IV) dat « in zuiver wetenschappelijk opzicht geen
enkel bezwaar bestaat tegen den tekst van Lucas, maar dat hij
integendeel wonderwel past in de historische omraming van
dien tijd.»
De schrijver plaatst zich niet op godsdienstig standpunt
maar behandelt de zaak enkel in philologisch en historisch opzicht; al zijne beschouwingen en bewijsvoeringen zijn aan die
wetenschappen ontleend.
Een hoogst verdienstelijk werkje, gelijk wij er in onze
Nederlandsche, wetenschappelijke apologetiek maar weinig
bezitten. Na lezing van deze brodhuur bevinden we eens te
meer de waarheid van hetgeen Leo XIII schreef in zijne encycliek «Providentissimus Deus » over de Bijbelstudiën : « Uit
de historische documenten kan niets getrokken worden dat
met de H. Schrift in tegenstrijdigheid is. Is er iets dat den
schijn er van heeft, dan onderzoeke men nauwkeuriger de
dracht der bewijsvoering die voor de tegenstrjdigheid wordt
aangehaald en aldus zal deze weldra verdwijnen.» ieder ontwikkeld katholiek leze dit boekje van Dr Van Tichelen. Wij
sluiten met den wensch door Leo XIII uitgesproken in de
boven aangehaalde encycliek ((Niets achten we meer geschikt
dan dat de katholieke waarheden nog meer verdedigers van dit
A.
J.
gehalte mogen verwerven.»
EENVOUDIGE PROEVEN UIT DE NATUURKUNDE.
door L. DE VRIES, handleiding, 2de druk. - Groningen,

P. Noordhoff.
Een boekje, dat vooral in 't oog houdt het belang van de
proefnemingen bij de Physica. De schrijver weet zeer goed dat
de uren, op onze schoolprogramma's voor de natuurkunde uitgetrokken, niet zoo talrijk zijn. Door vereenvouding der leerstof
en door meer aanschouwelijk maken van al de aangeleerde
begrippen wil hij ze zoo vruchtdragend mogelijk maken. Naar
onze meening heeft De Vries goed werk geleverd, dat ook op
onze Vlaamsche scholen welkom zal zijn.
L. VR.
HOOFDZAKEN DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS IN
SCHETSEN EN VERHALEN door T. PLUIM, je stukje.
(Tot het einde der Kruistochten).— P. Noordhoff, Groningen,
11. i. - , 190 blz.
Pluim heeft ons gewoon gemaakt aan wetenschappelijken

ernst en boeienden verhaaltrant. Weerom laat dit bundeltje aan
behandelde stof en aan bondige maar pakkende voorstelling
niets te wenschen over. Ofschoon het werkje is geschreven met
het oog op alle scholen is de toon innig -christelijk. L.V.
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HET LATIJN VOOR DE DRIE LAGERE KLASSEN, door
Dr FR. BRABANTS, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te

Antwerpen. -- Hoogstraten, L. Van Hoof-Roelans, 1g1o.
Een tijding die alle Vlamingen met blijdschap zullen ver
een Latijnscne Spraakkunst in 't Vlaamsch ver -nem:Eris
Een Spraakkunst zooals wij ze volstrekt hebben moeten.-schen.
Door jarenlange praktijk heeft de schrijver de hier gebruikte
methode bevonden als zijnde de beste en de gemakkelijkste.
Niet de nieuwste Duitsche, die ook door Woltjer in Holland
ingang heeft gevonden, en die de wetenschappelijkste en de
meest logische is; want die methode heeft als keerzijde dat z"e
te veel berust op taalkundige studie, met vooropstelling van de
wortelbegrippen. Dr Brabants sluit zich veeleer aan bij 't oudere
stelsel, dat wat meer vraagt van 't geheugen onzer kinderen en
wat minder van hun redeneering, die de meesten op den leeftij d
waarmee zij het Latijn beginnen, niet gewassen zijn. We vinden
hier dus onze vroegere indeeling in verbuigingen en vervoe.gingen terug, met dit onderscheid dat nu onmiddellijk na elke
verbuiging; de daarbij hoorende vervoeging haar plaats vindt.
Bij de regels en de woordenlijsten krijgen we ook dadelijk de
oefeningen.
De vlijtige en zorgvuldige arbeid van Dr Brabants is een
weldaad voor ons onderwijs. Nu is 't de beurt aan de leeraars
te zorgen dat zijn boek gauw klassiek wordt. V. W.
GESLACHTELIJKE ZEDENLEER EN GESLACHTELIJKE OPVOEDKUNDE, van Dr F.W. FOERSTER, vertaald
door G. Simeons. — Hoogstraten, L. Van Hoof-Roelans,
1911, 228 blz.
Foerster is de man van den dag omdat hij ten volle een
man op zijn dag is. Zijn boeken maken opgang in de geleerde
wereld en onder 't volk. 't Geheim daarvan is niets anders dan
't geen eigenlijk zijn levensleus mag heeten : ((De ziel van alle
verbetering is de verbetering der ziel. »
Moge deze Vlaamsche vertaling haar weg vinden bij hoog
en bij laag. Overal zal ze goed stichten.
,

DE BIJZONDERSTE WIJSGEERIGE VAKWOORDEN,

HISTORISCH GERANGSCHIKT.

van Dr

OTTO WILLMAN,

in 't Nederlandsch bewerkt door Dr W. van Altdorf, 126 blz.
fr. 1.5o.

Dit werk haalt beurtelings de technische woorden op uit de
Voorplatonische wijsbegeerte, uit Plato, uit Aristoteles, uit de
Hellenistisch -Romeinsche Wijsbegeerte, uit de Christelijke
Wijsbegeerte der Middeleeuwen, uit de Wijsbegeerte der
Renaissance, uit de Verlichting en Redecritiek, en uit de
,ge eeuw, Voor de vertaling werden geraadpleegd de werken
van Beyssens en De Groot, het Handboek voor de Geschiedenis
.der Wijsbegeerte van Prof. Aengenent, «Vraagstukken der
Zielkunde » van P. Vogels, Vondel's « Bespiegelingen over God
en Godsdienst, Augustinus' Belijdenissen vertaald door Frans
Ereas, Casimir's « Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte »
verschenen in de Wereldbibliotheek, de vertaling van Mgr.
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Waffelaert's « Goddelijke Beschouwingen » door Gezelle en
Craeynest, « De Weg tot het Inzicht van Bierens de Haan,
Thompson's « Algemeene Geschiedenis der Wijsbegeerte, de
Inleiding tot de Wijsbegeerte, van Dr. C. F. Weynaends Francken en het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, dat verschijnt bij
Versluys te Amsterdam.
STORIES OLD AND NEW. -- W. Versluys, Amsterdam.
,De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Onder dezen titel wordt een serie Engelsche leesboeken
voor beginnenden uitgegeven. Dat de stof hier iets heel anders
is dan 't geen we nog veelal in onze gestichten zien slenteren,
bewijzen alreeds de titels van de pas verschenen beide eerste
nummers
i) Wonders of the Round Table; Some Stories of King Arthur's
Knights, with Tennyson's ((Passing of Arthur)) for Recitation.
f the Golden River, or the Black Brothers, a
2) The King of
fairy tale by John Ruskin.
Beide deeltjes zijn bewerkt door J. Coster ; tal van sprekende platen illustreeren den tekst die op den rand der bladzijden de vertaling geeft van de moeilijkste Engelsche woorden.
,

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS VOOR SCHOOL, PATRONA T EN HUISGEZIN, door H. H. STROY. --G. Mos mans, zoon, 's Hertogenbosch, en De Nederlandsche Boek
280 bl. fr. 1.10 fr. i.6o.-handel,Atwrpiz n8oe

Deze Bijbelsche geschiedenis, ten dienste van school,
patronaat en huisgezin, kerkelijk goedgekeurd, mooi gedrukt
en rijk geillustreerd, wordt waarlijk tegen een spotprijs te koop
gesteld. Een practisch middel om aan jong en oud wat meer en
wat beters te geven dan 't geen in onze al te kleine Bijbelhandboekjes wordt geboden. Een proefvel van z6 blz. wordt op
aanvraag gratis toegezonden.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN
Van alhier vroeger besproken boeken zijn thans weer de
volgende nieuwe drukken verschenen
Cu. ALTENA, Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländische Schulen,
4e Auflage, 68 blz., fl. o. 5o.
F. A. R. BEEKMAN en G. A. C. VAN GOOR, Duitsch Leesboek voor
Middelbare en andere scholen, ze stukje, Zoe druk, 144 blz., fl. o.5o.
ID.,

Oefeningen in het spreken en schrijven der Duitsclze Taal, met

hulpboekje, 1e stukje, zee herziene druk, 18o blz., fl. 1.00.
J. C. G. GRASÉ, Oefeningen in de Engelsche Taal, I, voor the first
three Months, 8e dr., zoo blz., fl. o.6o.
ID., Oefeningen in de Engelsche Taal, II, voor the first year, 14e dr.,
200

blz., rl. 1.75.
Engelsch Leerboek voor Handelsscholen, 2e druk, i,8o

J. J. LELIVELD,
blz., fl. '50.

H. M. LEOPOLD, De Beginselen van het Hoogduitsch, 1e deel, 7e dr.,
t85 blz , fi. 1.25.
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E. RIJPMA, Beknopte Nederlandsche SSraakkunst, 2e vermeerderde
druk, 144. blz., fl. 0.90.
ID., Vragen en Oefeningen bij de beknopte Nederlandsche Sf raakkunst,,
2e vermeerderde druk. z 16 blz., fl. o.75.
T. TERWEY, Korte Nederlandsche Sjraakkunst, 18e druk, nagezien
door M. Mieras, zog blz , fl. o.6o.
ID., Oefeningen bij de korte .Nederlandsche Sj5raakkunsl, 17e dr., nagezien door M. Mieras, 96 blz., fl. o.6o.
Dr. H. VAN GELDER, Leerboek der oude Geschiedenis, 2e dr., 278 blz.,
fl. 2.25. (Een voorbeeldig verzorgd boek, bestemd voor de
hoogere klassen der gymnasia, en behandelend de geschiedenis der Oostersche volken, de Geschiedenis van Griekenland, de Geschiedenis van het Hellenisme en de Geschiedenis
van Rome).
Dr A. J. VAN PESCH Jr, Beginselen der Dierkunde, 2e herziene druk,
ten gebruike van H. B. Scholen, met 3 J. C., kweek- en normaalscholen en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen, geïllustreerd, met register, 122 blz., fl. 1.26.
Dr. J. M. GEERTS, Beginselen der Plantkunde, 2eherziene druk, ten
gebruike derzeifde scholen als hierboven, i8o blz., fl. i .6o.

ALLERLEI
Van de vaardige hand van Paul Thureau-Dangin verscheen
dezen zomer ((Le Cardinal Vaughan ». 't Was geen Newman,
ook geen Manning, maar 't was toch een figuur.
Hij werd geboren in 183:, en behoorde tot een steeds
katholiek - gebleven familie, die in den loop der laatste drie
eeuwen heel wat had te verduren.
Vader, een oud krijgsman, leidde nogal militair de opvoeding van zijn z3 kinderen. Vijf dochters zouden later naar
't klooster gaan; zes zoons zouden priester worden.
Herbert, de latere kardinaal, was een middelmatig student,
een liefhebber van jacht en paarden. Zijn wetenschap werd
nooit schitterend, maar hij had karakter. Hij bleef altijd « splendidement franc et irréductibleinent honnete. » Zijn jongensgebed
alreeds was «Heere, mijn levensbaan zal wezen zooals het U
behaagt, maar maak ze intens, als 't u blief t » -- «Combien,
dit-il, je suis prompt dans mes paroles, tranchant dans mes
condamnations, positif dans mes assertions, attaché a mon
opinion propre, combien peu condescendant pour les autres,
combien bourru et opiniátre ». Hij kende zichzelf en wist wel
dat zijn eigenaardigheden zijn ruimheid van blik benevelden.
In 1851 was Herbert Vaughan te Rome, om er zijn theologische studiën te doen. Hij ontmoette er Manning, die zich toen
pas had bekeerd en tot priester was gewijd. Manning moet
'
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grooten invloed op Vaughan hebben geoefend, want zoodra
deze in Engeland terug was, werd hij lid van het orde der
oblaten van St. Carolus, een orde door Manning gesticht. Zijn
eerste stappen in 't werkdadig leven waren niet gelukkig. Maar
weldra koestert hij het plan een college voor missionarissen te
stichten. Maar geld was er niet. Dat zou gevonden worden.
Van 1 883 tot 1 885 doorreist Vaughan Amerika. En bij zijn
terugkeer kon hij het college van Hill Hill beginnen. Zachtjes
aan, maar zoo volhardend, dat het op dit oogenblik de grootste
kweekschool is van apostels voor de ongeloovige landen.
Nu wil Vaughan ook zijn kracht in het journalisme beproeven. Hij koopt the Tablet en bestuurt het blad. Maar aldi a moest
hij zich een opvolger zoeken, die van hem getuigt : «Ii n'avait
tout bonnement aucune expérience du journalisme, et sa for
mation littéraire était des plus incomplétes Toute sa vie il a en
une sorte d'irnpatience, qui était a moitié du mépris, a l'égard
des graces du style, et il sentait trés peu la valeur des mots. Sa
vie affairée, bouillonnante, aventureuse, lui avait laissé peu de
temps pour acquérir de quoi être considéré comme un spécialiste en quelque branche, soit de philosophie soit de théologie.
Toutes ses lacunes eussent pu être compensées par un certain
sens commun qu'il possédait évidemment, mais ce bon sens était
dominé par une étrange simplicité de cceur, qui le conduisait
parfois aux plus fâcheuses méprises. . Ii était d'une innocence
qui, chez un journaliste, devenait déconcertante. Sa prodigieuse
ignorance du monde créait des situations difficiles a.
In 1872 deed Manning hem benoemen tot bisschop van
Salford, een voorstad van Manchester. Hij bracht er veel goeds
tot stand, maar veel van zijn tijd ging op in zijn strijd tegen de
Jezuieten, die daar een school hadden gesticht en die in hun
orde zijn eigen broer telden, de thans beroemde Pater Vaugham
Hij rustte niet voor die school weg was, en voor hij zelf, in de
plaats daarvan, een handelsgesticht had opgericht, dat thans
een bloeiende faam geniet.
Als bisschop richtte hij vooral zijn zorg op de opvoeding
der kinderen. Aidra rezen voor de verlaten en verwaarloosde
kleinen, zeven gestichten op. Manning wilde Vaughan ook
leiden tot de sociale actie. Maar daarin ging hij niet zoo trouw
mee met den kardinaal. Toch wijdde hij veel zorg aan de
gezondmaking der werkmanswijken.
Toen Manning stierf, in 1892, werd Vaughan zijn opvolger
als aartsbisschop van Westminster; 't volgend jaar kreeg hij
den kardinaalshoed. Weer spande hij zich voor groot werk.
De toegang tot de Engelsche hoogescholen was hij pauselijk
verbod aan de katholieken ontzegd. Vaughan bracht den paus
'er toe dit verbod op te heffen.
Bij die nieuwe beweging sloot zich een andere aan: Mannen
als Lord Halifax, priester Portal en anderen hadden een werking op touw gezet om de Anglikaansche kerk naar Rome terug
te leiden. Vaughan aanzag dit als blinden ijver en voelde niets
voor de beweging. Hij ging ten slotte naar Rome om den Paus
het ongerijmde en het gevaarlijke van de zaak te bewijzen, en
hij beschuldigde de Anglikanen ((de chercher seulement a fortifier leur propre position et a retenir les hésitants tentés d'aller
it Rome.)) De Paus deelde voortaan Vaughan's inzichten; maar
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de aartsbisschop scheen te voelen dat hij te ver was gegaan
voortaan was hij voor de Anglikanen zachter gestemd.
Vaughan leidde een afgezonderd leven. De wereld zag hem
bijna nooit en zijn eigen geestelijkheid zeer weinig,
Sedert 1898 ging zijn gezondheid aan 't wankelen. In 1902.
nam hij zijn ontslag, en hij trok zich op Hill-Hill terug. Ook in
zijn uiterste lichamelijke zwakte bleef hij een toonbeeld van
godsvrucht. Aan hem is ook de kathedraal van Westminster
haar voltooiing verschuldigd. Hij stierf den Ign Juni 1903. Hij
was altijd geweest «un homme bon, singulièrement pieux, et
un parfait gentleman ».
In Mei stierf de Moscouer professor Massili Klutschewski, een
van Ruslands geniaalste mannen. 't Was eigenlijk een geschiedschrijver, maar een die als kunstenaar en als geleerde even
hoog stond. Ook had hij heel moderne opvattingen over
« sociale a geschiedschrijving. 't Was niet enkel een kamer
Als hij voorlezingen hield over zijn vak kon men nooit-gelrd.
zalen vinden groot genoeg om al de hoorders te herbergen.
Het dorste speciaal-onderzoek kreeg leven onder zijn perl.
Steeds bracht hij vergezichten aan, en onovertroffen blijft hij
voor de teekening der groote Russische figuren : Peter den
Groote. Iwan den Gestrenge, Nikolaas den Eerste. Zijn hoofd
«Geschiedenis van Rusland ».
-werkisd
De Russische letterkunde weent nog over 't verlies van
Konstantin 7ofannow (1862 1911), een groot lyrisch dichter, de
voorlooper der Russische modernen. Zijn eerste tijd was zijn
beste. Later schreef hij te veel en te gauw. In Reclam is een
Auswahl vertaald. En in de groote talen van Europa werd zijn
machtig « Mysterie der Liefde » overgebracht.
-

Te Parijs stierf den ,gn Juli Maurice Maindron. Geen geruchtmaker, maar een zooveel te rijker geest. Aanvankelijk ging hij
op in de wetenschap, deed dierkundige onderzoekingsreizen naar
Malesië, Nieuw- Guinea, Senegal, Coromandel, Carnatic, Java,
Sumatra, de Kust van de Sind en Mascate, Fransch Indië en
Malabar. Hij schreef intusschen de volgende vulgarisatiewerken : _Les Poillons, le Naturaliste amateur, enz. Hij was daarbij
een trouw medewerker aan ((Les Annales de la Société entomologique de France », «la Nature », ((le Musée des families ».
Niet beneden zijn verdienste als natuurkundige stond zijn
kennis van de oudheidkunde. Een bekende proeve daarvan gaf
hij in zijn werk «Les Armes)); daarnevens bestudeerde hij de
kostumen. Vooral de XVIe eeuw wijdde hij zijn studie en zijt.
liefde.
Op den grond van zijn archeologische kennis schoot zijn
schrijverstalent op : Hij werd een schepper van geschiedkundige romans, die uitmunten door het gemak en de geestigheid
waarmee de geleerdheid tot poëzie is verwerkt : getuige zijn
« Tournoi de Wauplassaus », zijn « Saint-Cendre », «Monsieur
de Clérambon », « Ce bon Monsieur de Véragues », die de
16e eeuw veraanschouwlijken als ware ze de dag van heden,
enkel beladen met nog meer gruwelen en nog meer bloed.
Evenzeer tot de letterkunde behooren de reisbeschrijvingen
van Maindron; kunst en landschappen. Zoo b.v. L'Art indien,
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de beide bundels (( Dans 1'Inde du Sud». - Met zijn dood is
een veelzijdige geest g edoofd, een buitengewoon humoristische
fantasie, en een ziel vol vruchtbaren eerbied voor alle openbaringen van kunst en wetenschap.
De Zwitsersche letterkunde werd beproefd door den dood:
Philie Monnier; hij was na Rod de groote vertegenwoordiger

der Fransch-Zwitsersche literatuur voor Europa. Hij was dichter en literatuurkenner. Zijn « Rirnes d'Ecolier )) die hij op de
schoolbanken schreef gaan met hun frissche teederheid over
van geslacht tot geslacht. Volgden dan zijn beide fijne novellenbundels : Vieilles femmes en Jeunes ménages, waaruit in volksboek
de «Nouvelles» verscheen. Steeds grooter werk dorst hij aan:
scherpe opmerking en diepe zielkunde werkten saârn tot het
scheppen van zijn bekende Geneve-schetsen : Cause'ies géné-

voises, Le Livre de Blaise, iVIon Village.
Een waarde zoon van zijn vader Marc Monnier toonde zich
Philippe in zijn geleerde studiën over het Qaatfrocenfo, en over
Venise au Xviiie siecle. In zijn liefde voor Italië had deze
Zwitser trouwe vriendschap gesloten met Fogazzaro; als per
s on lijk e geest, als beminnelijk en onbaatzuchtig mensch mocht
hij wel een broeder heeten van den grooten Italiaan.
De beste Zwitsersche vriend van Monnier volgde hem op
eenige dagen in 't graf: G. Valette. Ook een fijne natuur, getuige
zijn Croquis de Route en zijn Promenades dans le Passé, met meer
satirische en melancholische neigingen dan Monnier. Ook hij
zag veel naar Italië uit; vandaar zijn heerlijke bloemlezing:
Refiets de Rome, uit de beste Fransche schrijvers over Rome; een
boek dat ook in België opgang maakte. De lezers van de
«Semaine littéraire» hield hij uitstekend op de hoogte van
't geen in Zwitserland omging met zijn rubriek La Vie en Suisse.
Van hem werd in 't Nederlandsch vertaald Baren en Oudgasten.
o

In Oostenrijk valt het heengaan op te teekenen van Anton

Scllönbach (1848-1911) professor in de Duitsche philologie aan de
hoogeschool te Graz. Als filoloog was hij vooral in de Oosten
rijksche middeleeuwen werkzaam : Hij gaf studiën over de
Marienklagen, over Walther von der Vogelweide.,(thans 3 uitgave), over Hartmann von Aue, over oud-Duitsche Sermoenen,
over het Christendom in de oude heldendichten. Onder 't grooter
publiek maakte vooral opgang zijn vruchtbaar-beschavend boek:

Ueber Lesen und Bildung.
In Mei I.I. werd bij de ijverige opgravingen te Paestum,
onder de leiding van Vittorio Spinazzola, een merkwaardige
vondst gedaan.
Reeds had de verdienstelijke archreoloog aldaar een tempel
van Neptunus, een Grieksche basiliek, een tempel aan Vesta
en Ceres enz. ontdekt. Daarbij kwamen amphora's, Grieksche
beeldjes enz. te voorschijn. Nu werd een prachtig beeld van
Keizer Claudius opgehaald: een zuiver klassiek model, een der
prachtigste uitingen van de Romeinsche beeldhouwkunst, het
hoofd gedrapeerd in het velum van groot-pontief. De vervaar
diging van het meesterstuk schijnt telug te gaan op 42 tot 45
van onze jaartelling.
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De Congregatie van het Concilie heeft de invoering van
Mgr Duchesne's werk over de oude geschiedenis der Kerk in
de Italiaansche seminaries verboden.
Het desbetreffende rondschrijven begint met de mededeeling, hoe het ter kennis van den H. Stoel is gekomen dat het
werk van Mgr Duchesne op zekere seminaries is ingevoerd en
in handen der leerlingen gesteld zooniet als leerboek, dan toch
als werk ter raadpleging.
Men zou zeker meer voorzichtigheid hebben betracht wanneer men er op gelet had dat zelfs de voorstanders van het werk
dit boek weinig geschikt achten om op de seminaries te worden
ingevoerd.
Bovendien is het oordeel van zeer bevoegde personen over
het werk zelf ingewonnen, en ook hun advies was afwijkend,
want wegens de terughoudendheid die telkens wordt gepleegd
vooral wat het bovennatuurlijke betreft, wegens den twijfel,
dien de schrijver zaait, geeft hij niet een waarachtig beeld van
de historie der Kerk, doch vervalscht en misvormt het geweldig,
terwijl hij de Kerk voorstelt als biina beroofd van die bovennatuurlijke voorrechten, waarop zij is gegrondvest en zonder
welke zij zich niet kan ontwikkelen.
Daarbij komt zijn voorstelling van de martelaars, van wie
hij niet enkel het groote getal verkleint, maar die hij dikwijls
voorstelt als aangetast door fanatisme, waardoor hij het groote
argument uitschakelt, hetwelk hun bovennatuurlijke heldhaftigheid leverde ten gunste van het geloof; terwijl daarentegen
de vervolgers worden voorgesteld als geniale lieden, tot vervolging gedreven door een groot politiek ideaal.
De Vaders der Kerk zelven, deze ware genieën der menschheld, komen uit deze historie verkleind en, in sommige gevallen,
vernietigd 'te voorschijn.
De zware worstelingen voor het geloof tegen de ketters wil
Duchesne doen voorkomen als sophisterijen, gevolg .Tan mis
gemakkelijk hadden kunnen worden opgelost;-verstand,i
alsof er b.v. geen essentieele verschillen waren geweest tusschen het geloof der Kerkvaders en dat van Arius.
En zoo werden ook andere punten van hooge beteekenis
'valsch voorgesteld. (Centa' in).
,

-

Creizenach's monumentale Geschichte des neueren Dramas is
weer aangegroeid met een nieuw deel : 't Behandelt de geschiedenis van het Engelsche drama in Shakespeare's tijd. Over
't algemeen legt de pers nog meer lof op dit deel dan op de
vorige. Vooral wordt nadruk gelegd op Creizenach's rustig,
bezonnen, streng zakelijk oordeel.
De «Inhoud der Tijdschriften » moet naar de volgende
aflevering verschoven worden.

Het schijnt wel dat alle menschenkennis een mythologischen aanvang heeft. Het kind gelooft aan gevoel en wil
bij stoelen, tafels en bloemen die het omringen; onze
voorouders meenden in het rommelen van den donder het
rollen van Donnar's krjgswagen te hooren; de Grieken
kenden God Helios en Godin Selene... Sprookjes! Het kind
groeit, en men leert hem dat er wezens zijn die denken,
voelen, en andere, levenlooze, waar noch gevoel noch gedachte in huist; onze voorouders zijn christenen en Donnar
een schim geworden; uit het Grieksche volk zijn wijsgeeren
ontstaan voor wie Helios en Selene schoone mythen, voorzeker, maar tevens ijdele verdichtselen waren.
Zoo loopt de menschheid langs hare ontwikkelingsbaan
evenals de enkeling : de volkeren groeien als de kinderen
en wat voor beiden eens onomstootbare waarheid is geweest,
verwordt langzamerhand tot zinlooze leugen.
Zijn er nog mythen? Nog heldensprookjes? Is het uit
met verdichtende wereldaanschouwing? ik spreek niet
van het lagere volk.
\/Vel, ik geloof dat er bij elk jongeling vele sprookjes
leven en.... zingen : zij zijn immers zijn levensblijheid, hij
koestert ze en streelt ze; en toch pas wofdt de jonge man
achttien, twintig, vijf-en-twintig jaar als de sprookjes eén
voor één wegsluipen en zijn hart ijdel wordt en donker als
een graf; droevig is de jonge man en men behoeft maar
eenige stukjes te lezen van jonge dichters om te zien wat
het beteekent als die jeugdbeelden verdwijnen.

**
Het beeld van het volk, van het vaderland is bij meest
alle jonge lieden een sprookjesbeeld. Het volk? Ons volk?

Wat is het? Wat is het voor een geheimzinnig wezen, het
volk? Zeker is het dat er voor allen een tijd bestaat gedurende denwelken men het volk enkel opvat in zijn
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geheelheid : het volk is één, Dat volk heeft rechten, heeft
een taal, een geschiedenis. Maar wat is het? Ons Vlaamsche
volk wordt verzinnebeeld door de Maagd van Vlaanderen,
of ook door een leeuw. Onaantastbaar in hare hoogedeiheid
staat de Maagd van Vlaanderen als op een heuveltop;
naar haar onze verlangens en ons streven. De vijand heeft
ze geschonden, verbasterd, in boeien geklonken die schoone
Maagd van Vlaanderen, dat groote, edele Vlaamsche volk.
Schande over hem en over zijn nakorneiingschap : wat

waisch is vaisch is slaat al dood!
In dien aard denkt de jongeling. Zijn volk is een
ideaal; hij spreekt van ((mijn idèaal, ons ideaal ». Zijn
liefde is het streven van een gevoelig hart en een edeldenkenden geest naar het ideaal. Doch het ideaal bestaat niet.
Vlaamsche menschen bestaan er, leven en lijden : het
Vlaamsche volk is niets anders dan de verzameling van
die menschen, levende in vleesch en bloed, strevende en
lijdende.

***

Op den sprookjestijd in 's menschen leven volgt de
twijfeltijd waarin men, helaas, maar al te dikwijls verbrandt
wat men vroeger had aangebeden, een tijd van terugwerking, van worsteling tusschen de vroegere idealen en het
koude pakken van de werkelijkheid, tusschen den aandrang
van een vurig hart en het koele ontleden van het verstand
dat vorscht naar « wat is het volk », welke is de zin van de
vaderlandsliefde, de natie wie heeft ze ooit gezien, wat is
de beteekenis van droomen in het leven van een mensch
die voortaan wil denken en door de wereld komen, niet
van een dweper die tegen de wolken op wil steigeren om
er iets te zoeken dat niet op de aarde woont?

** *
Wat is een volk?
Het volk is niet te zoeken buiten de enkelingen, buiten
de afzonderlijke volksgenooten. Evenwel maakt een welkdanige inenschengroep niet uit wat men een volk noemt:
volk zegt iets meer dan een verzameling van menschen.
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Wij willen onderzoeken wat er in het begrip ((volk)) opgesloten ligt.
« Het volk, zeggen Steinthal en Lazarus (i) is de eerste
schepping, het eerste voortbrengsel van den volksgeest ».
Wat is de volksgeest nu ? We stooten op dezelfde
moeilijkheid, schijnt het : de volksgeest ook is een sprookje,
een ijdel woord; wat bestaat, dat zijn enkelingen hebbende
elk hun eigen geest, hun eigen ziel; een volksgeest kan
niet bestaan.
Desniettemin werd gedurende de laatste eeuw door
velen en niet het minst door wetenschappelijke mannen geschiedschrijvers, ethnologen, wijsgeeren, rechtsgeleerden
- herhaaldelijk gesproken over den volksgeest en over de
verschillende volksgeesten.
Welke is de waarde van de benaming «volksgeest» ?
Onbedongen moet men in de eerste plaats toegeven dat
er in den volksgeest geen zelfstandigheid is buiten de
enkelingsgeesten om: neem alle enkelingsgeestenweg, en
van een volksgeest is er geen spraak meer. Iedereen ziet
dit in.
Doch hierin steekt de oorsprong van de werkelijkheid
van den volksgeest dat er namelijk vele gebeurtenissen zijn
die iemand overkomen en vele lotgevallen die iemand
ondergaat, niet omdat hij deze of gene persoon, is, niet
omdat hij een levende individualiteit, een enkeling is, maar
omdat hij deel uitmaakt van deze of die bepaalde men
schengroep. Een gegeven feit zal op de menschen uit de
twintigste eeuw een anderen indruk maken dan het zou
gemaakt hebben op de menschen uit de twaalfde eeuw;
niet dat de menschen nu aan andere zielkundige wetten
onderworpen zijn maar omdat ze tot de twintigsteeuwsche
beschaving en niet tot de twaalfdeeuwsche behooren. Een
zelfde oorzaak zal bij een Duitscher een ander gevolg
hebben dan bij een Chinees: want al zijn beiden mensäh,
het blijft daarom niet minder waar dat beiden nog iets
meer zijn dan een mensch, de eene namelijk is Duitscher,
(i) M. LAZARUS, hoogleeraar in de zielkunde te Bern; H.
STEINTHAL, hoogleeraar in de taalkunde te Berlijn. Cfr. : Zeit-

schrift für Völkersyc1zologie usd rachwissenschafl, Erster Band,
x86o, Einleitende Gedanken über VöTherjbsychologie.
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de andere Chinees ; met andere woorden die twee mensçhen
leven in een verschillende omgeving en was het niet dat ik
me weI voorgenomen heb zoo weinig mogelijk tot de
verbeelding te sprekcn, ik zou zeggen: er zweeft een verschillende geest in de Duitsche, een andere in de Chineesche
wereld: de Duitscher ademde den eersten in,, de Chinees
den tweeden. De geest van die omgeving is het dien we
moeten begrijpen. Er is dus een zeer werkelijk verschil
tusschen menschen die tot verschillende volkeren behooren.
Willen we nu dit verschil nader in het oog vatten dan
komen we al dadelijk tot het inzicht dat juist de verschillende kenmerken bij alle volksgenooten kunnen worden
opgemerkt, dat ze bijgevoig niet persoonlijk eigendom zijn
van een enkeling als enkeling beschouwd, dat ze hem
integendeel slechts toekomen omdat hij deel uitmaakt van
die groep, van dat volk. Alle leden van eenzelfde volk
hebben iets gemeens, in hun bewustzijn vinden we gemeenschappelijke bestanddeelen (geestelijk volkseigendom : taal,
mythologie, zeden, godsdienst, rechtspleging - karakter
eigenaardigheden: gevoeisdiepte, geestesviugheid, wilsvastheid, kunstliefde, werkzaamheid, rondborstigheid, vrijheidszin enz.) Die gemeenschappelijke bestanddeelen zijn het
waarop wij ons begrip «volksgeest» grondvesten.
Toen deze zienswijze voor het eerst ex professo door
Steinthal en Lazarus (Zeitschrift für Völkerpsychologie
und Sprachwissenschaft) uiteengezet werd, ging er bij velen
een kreet op van verwondering. Enkelen verkneukelden
zich bij den geestigen vond ((dat er alweer een nieuw
metaphysisch wezentje - wel een echt ditmaal - uit het
haifdonkere der subconscientie in het volle daglicht der
opmerkzaamheid was gesprongen. Een volksziel ! zóó, zôô
en wij die al aan onze eigen ziel niet meer geloofden!
Psychische verschijnselen genoeg; gedachten, gevoelens,
verlangens, dat zijn feiten, die kan men waarnemen; ons
bewustzijn is een opeenvolging van al die verschijnselen,
van bewustzijnsverloopen; maar om godswil geen zelfstandigheid daarachter zoeken, geen ziel!))
Er waren er wel die zonder aan hun eigen ziel te
twijfelen, toch moeilijk vatten konden waarin die volksziel
of volksgeest moest bestaan. Was er dan nog iets meer dan
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afzonderlijke menschen en afzonderlijke geesten ? Dat
schijnt eenvoudig, doch eenvoudig is niet altijd synoniem
met waar. De boven gegeven beschouwingen hebben al
klaar gemaakt hoe de volksgeest moest begrepen worden.
Nog een enkele bedenking geven we hierover ten beste.
Ofschoon de volksgeest buiten de enkelingen geen
zelfstandig bestaan heeft, zal men hem toch geen objectievewaarde mogen ontzeggen want zijn objectiviteit wordt
handtastelijk zoodra men opmerken wil dat de volksgeest
een echten dwang uitoefent op alle individuen.
Elk menschenkind dat in de maatschappij opgroeit
vindt er behalve een «vaderlandschen hemel », landouwen,
boomen, planten ook een wereld van aanschouwingen,
gedachten, gevoelens die leven in het volk, die samen met
de taal langzaam maar zeker binnendringen in geest en
hart van het jonge geslacht en er een duurzamen vormenden
invloed uitoefenen. De geest van ieder individu is in den
beginne een «tabula rasa » een onbeschreven lei en die er
op schrijven zijn moeder, vader, makkers, ouderen van
jaren: kortom de omgeving zet haren stempel op den
jongen geest, de reeds bestaande volksgeest dringt daar
binnen. Later nog blijft die invloed machtig, overheer
schend; gedurig steunen wij op den volksgeest, op de
gewoonten van de omgeving om onze oordeelen uit te
spreken. Mondgemeen zijn uitdrukkingen als : iedereen
doet dat, dat is hier de gewoonte, wat zouden de menschen
wel zeggen? dat strookt niet met den volksaard, het volk
denkt daar anders over, de menschen zijn hier zoo, enz. enz.
Op die wijze, meen ik, is het begrip «volksgeest» vol
doende gerechtvaardigd. Doch wij zagen boven dat het
volk het eerste voortbrengsel is van den volksgeest. Hoe we
daartoe komen? Er is een wijsgeerig stelsel dat den grondslag van onze persoonlijkheid meent te vinden in het
persoonlijkheidsgevoel : ik ben een afzonderlijke persoon
omdat ik mijzelf als zulkdanig bewust ben. Op de kritiek
van die stelling wil ik niet ingaan : het zij mij genoeg te
mogen vaststellen dat er bij normale personen een persoonlijkheidsgevoel bestaat. Dwaling is het echter te denken
dat wij met dit persoonlijkheidsgevoel moeten geboren zijn
en dat niet integendeel het persoonlijkheidsgevoel steunt
-

-
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op ervaringen die in ons bewustzijn aanwezig zijn : het
eerste gegeven van ons bewustzijn is inderdaad dat het
bestaat uit allerhande waarnemingen hetzij van de bui tenwereld hetzij van ons lichaam of innerlijke gemoedsgesteldheid; doch naderhand vatten wij die waarnemingen als
zijnde de onze; door de psychische werking komt men te
staan voor het cc zichzelf » ; ik doe de ervaring op van « mij zelf », het persoonlijkheidsgevoel ontstaat, ik voel voortaan
mijzelf als drager van alle ervaringen die in mijn bewust
-zijn
opduiken.
Een zulkdanig verloop kan men opmerken. Klaar is
het ons reeds geworden dat bij alle leden van een volk
sommige gemeenschappelijke bewustzijnsbestanddeelen
voorkomen. Er is echter meer. Niet alleen zijn er feitelijk
gemeenschappelijke elementen, maar deze zijn daarenboven
als gemeenschappelijk gekend, waaruit voortvloeit het
bewustzijn van gelijkheid, van toehoorigheid- aan - elkander :
dit bewustzijn dat weerom bij alle enkelingen gevonden
wordt is het verzamelbewustzijn, wij noemen het gewoonlijk
nationaliteitsgevoel; het steunt, wij hebben 't gezien op den

volksgeest, evenals het persoonlijkheidsgevoel steunt op
ons geheele bewustzijn, Welnu, zoo zeggen verder
Steinthal en Lazarus, hetgeen een bepaalde menschengroep
tot één volk verbindt, hetgeen er een volk van maakt is het
nationaliteitsgevoel (beter heette het volksheidsgevoel).
Immers de eenheid van een volk is niet van genealogischen
aard, dit wordt bewezen door het feit dat telgen van
eenzelfden stam tot verschillende volkeren behooren en
omgekeerd; zij is ook niet van taalkundigen aard : het zou
inderdaad moeilijk uit te maken zijn waar de scheidslijn
ligt tusschen verschillende talen, bij voorbeeld tusschen
Nederlandsche en Hoogduitsche dialecten. Wat meer is,
een groot deel van de Duitsche bevolking spreekt Neder duitsche dialecten die veel meer op Nederlandsch gelij ken
dan op Hoogduitsch.
De eenheid van een volk is uitteraard psychisch;
men is een volk omdat men door zijn gevoel en door zijn
wil zich gedurig tot een volk maakt. Vakkundigen onder
welke soort een plant of een dier behoort, maar-zoeknt
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men vraagt aan een mensch bij welk volk hij zich rekent. (i)
ik kan daarom herhalen wat boven werd gesteld: het
volk is de eerste schepping van den volksgeest. En uit al
het voorafgaande mogen we besluiten dat elk volk een
hoogere eenheid is met een eigenaardigen van volk tot volk
verschillenden volksgeest. Meteen rijst vóór het studeerende
verstand het nog vage maar reeds bij den eersten aanblik
grootsche beeld van een nieuwe wetenschap, een nieuwontdekte zielkunde die niet het ingewikkelde van een
enkelen menschengeest blootleggen moet maar die den
volksgeest, de volkziel uit schemerende verte nader moet
rukken om haar op den kouden toon van het wetenschappelijk onderzoek te vragen : uw aard, uw taak, uw werk?
Al dadelijk valt het in het oog hoe de volksgeest een
gewichtige rol speelt in het volksieven door de geschiedenis
heen. Dat alle geschiedkundige verschijningen (taal, godsdienst, kunst, letterkunde, wetenschap, zeden, recht, maatschappelijke, huiselijke en staatkundige inrichtingen enz.,
enz.) ten langen laatste uit zielkundige gronden verklaard
moeten worden, zal zeker niemand betwijfelen. Maar de
mensch leeft niet afzonderlijk, de geschiedenis brengt ons
in aanraking met menschengroepen, volkeren. Elk volk
heeft zijn volksgeest, de volksgeest is, zooals wij zagen, het
gezamenlijke van de eigenaardigheden die een volk bezit,
de volksgeest oefent een vormenden invloed uit op alle
enkelingen; abstracte individuën vindt men niet, wel integendeel treft men altijd menschen aan op een gegeven tijdstip, op een gegeven plaats, kortom menschen levende in
en door een volksgeest. Bijgevolg al wie een diepgrondig
inzicht verkrijgen wil in het ontstaan en het ontwikkelen
van de taal, den godsdienst, de mythologie, de kunst, de
wetenschap, de zeden, het recht, de maatschappelijke,
huiselijke en staatkundige inrichtingen enz. enz., die zal
zijn toevlucht behooren te nemen tot de kennis van den
volksgeest, die zal behoefte gevoelen aan een te maken
volkszielkunde.
(i ) Vraag Zijn Noord- en Zuid-Nederlanders één volk?
Gesteld dat zij het niet waren, zouden zij het kunnen worden?
Welke zijn de teekenen des tijds, de strekking?
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Bij Steinthal en Lazarus is de gedachte aan een volkszielkunde het eerst tot klare bewustheid gedijd. Het nieuwe
arbeidsveld hebben zij blootgelegd en bewérkt in het drie
tijdschrift in 1 86o door hen zelf tot dat doel-mandelijksch
gesticht ((Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft ». Tegenover de algemeene zielkunde die voor
taak had de algemeene wetten van het psychisch leven bij
den enkeling op te zoeken, stelden zij de algemeene volkszielkunde die navorschen zou welke de algemeene wetten
zijn die den volksgeest - abstract genomen d. i. niet dien
of dien volksgeest - beheerschen, welke de elementen zijn
die elke volksgeest behelst, welke de algemeene wetten zijn
van zijn ontwikkeling. - In de bijzondere volkszielkunde
zou men de historisôh gegeven volksgeesten in het bijzonder
bestudeeren om na te gaan hoe de algemeene wetten in het
eerste deel gevonden werkelijk toegepast werden in de
geschiedkundige gebeurtenissen - op alle gebied - door
de eeuwen heen.

-

*

Met het oog op de hedendaagsche beschaving kan men
van een volk zeggen dat het een organisme is - natuurlijk
in overdrachtelijke beteekenis. - Een organisme bestaat
uit bij - onder - en bovengeschikte organen die elk hun
functie hebben te vervullen opdat het geheel waarvan ze
deel uitmaken en buiten hetwelk ze niet bestaan zouden,.
groeie en zich ontwikkele. - De mensch leeft in de maatschappij: hij is een maatschappelijk dier; de reden hiervan
is licht te gissen, als men bedenkt dat er buiten de maatschappij geen ontwikkeling van den geest, 's menschen
edelst erfdeel, mogelijk is. Wil echter de groepeering tot
een maatschappij heilbrengend zijn dan mogen er niet allen,
dezelfde rol spelen verdeeling van het werk is de bron van
alle vorderingen; wie er zich van overtuigen wil denke er
even over na of niet alle vooruitgang in de beschaving
samen valt met een verdere splitsing der maatschappelijke
functies. Onontbeerlijk is het dat sommige lieden het brood
bakken voor allen opdat anderen tijd mogen vinden om
gedachten te telen, wetenschap op te doen, kunstwerken te
scheppen - ook voor allen. Zooals het brood (lat door
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eenigen gebakken wordt het geheele volk tot voedsel strekt
zoo daalt ook de gedachte van den bergtop der beschaving
waar zij gebaard werd in de dieperliggende volksmassa's
om ze allen te doordringen, te veredelen, te verheffen,
kortom om eiken mensch humanior, meer mensch te maken.
Langs dien weg krijgen wij inzicht in de gedurige weder
zijdsche werking van lager op hooger, vooral van hooger
op lager. Evenwel opdat een wederzijdsche heilzame
inwerking tot stand kome is er een gemeenschappelijke
grond noodig waarop hooger en lager elkander te gemoet
en met malkaar in voeling komen: die grond is de volks..
geest. Hoe sterker een volksgeest samenhangt hoe krachtiger
de inwerking kan zijn, hoe vollediger de vorming, de
onderlinge doordringing zal plaats grijpen (i).
Van lieverlede zijn wij met bovenstaande beschouwing
in het vraagstuk gevallen omtrent de ontwikkeling van den
volksgeest. Geen andere immers is de bron van die ontwikkeling als de gedurige wederzijdsche inwerking van burgers
op burgers, van 'den volksgeest in zijn algemeenheid op de
geniale en talentvolle mannen en omgekeerd van genieën
en talenten op den volksgeest. Groote mannen zijn ten
grooten deele door den invloed van de omgeving, door het
kneden van den volksgeest geworden tot wat ze zijn: op
-

hunne beurt gebruiken zij hun aangeboren genie of talent

of hunne in de maatschappelijken stijd verkregen macht
als stuwkracht waarmede ze den volksgeest opheffen en
vooruitstodten. Het ware een moeilijke maar tevens belang
wekkende studie aangaande somme genieën na te vorschen
in welke mate zij een voordeeligen of heilloozen invloed
-

vanwege den volksgeest hebben ondergaan en met welk

gevolg zijzelf op den volksgeest vormende kracht hebben
uitgeoefend. Zeker is het dat de oplossing van dergelijke
vragen een onverwacht licht zou werpen op zoo Inenige
gebeurtenis uit de geschiedenis welke ons tot nu toe als
met de onpeilbaarheid van het mysterie omhangen voor
komt.

(i) Aiwie ooit een vlaamschgezind blad las, weet dat wij dien
stevigen samenhang reeds al te lang in Vlaanderen gemist
hebben.
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Lezers van Dietsche Warande en Belfort, ik weersta niet
aan de bekoring om eens, al zij het nog vrijwel oppervlak
na te denken over de plaats die wij allen, gij die dit-kig,
leest en ik die het schreef, bekleeden en de rol die wij in
het volksorganisme waar te nemen hebben. Laten wij onze
blikken weiden over wereld en menschen neen ik wil
beter bepalen --- schouwen wij om ons heen over ons
volk, zoo wordt het ons , al straks oogenschijnlijk dat het
grootste deel streven naar geld en zinnelijk genot. Ofschoon
er bij alle menschen een hooger streven, een naar verder
reiken inzit, is het toch buiten twijfel dat onze omgeving,
onze volksgeest zwanger is van economie, van ((struggle
for life » dit is voor geld, rijkdom, schatten. Midden in het
geharrewar van menschen en machines en dingen mogen
wij zeker bekennen dat- wij bevoordeeligde kinderen zijn;
wij hebben een adellijker streven naar wetenschap, naar
kunst, naar fijner beschaving. Een verheven roeping vloeit
er uit voort. Ontwikkeling van den volksgeest, zagen wij
boven, ontstaat uit werking en terugwerking. Genieën en
talenten zijn de werktuigen van vooruitgang. De talenten
die wij ontvangen hebben om ze doelmatig te gebruiken
zullen ook medehelpen aan de verderopbouwing van den
volksgeest; onze persoonlijke geest zal overgaan in den
objectieven volksgeest : hij zal een deel worden van het
volk. Is het waar, zooals Rodenbach dichtte, dat wij zijn
het hoog gedacht, 's lands weer en pracht en macht en
ordewacht, dan mogen wij dit wel bewust worden opdat
een nadenkend bewustzijn ons doel en plichtgevoel versterke, opdat wij ons verlangen verheffen tot de hoogte van
dien last. Een uitgelezen volk is het waartoe wij behooren
en in dat volk is onze roeping weerom een uitgelezene. Wij
staan aan de spits, onze gedachten zullen wij rondom ons
verspreiden, onze lichamen zullen sterven maar onze geest
zal voortleven in den volksgeest : denkt aan J. Fr. Wïllems, David, Gezelle, Rodenbach, Benoit, Coremans ; hun
geest leeft voort en zal voortleven in kunst, wetenschap,
muziek, letterkunde, dichtkunst, politieken strijd, hun geest
is een deel geworden van het gemeenschappelijk erfdeel
der Vamingen. Dien geest moeten wij uitwerken, ver
wij moeten breeder wegen zoeken en op onze-volmaken,
,
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beurt edele streeftochten volvoeren ten aanzien van het
volk dat onzen geest zal overerven en volgens onzen geest
zal handelen en begeeren. Zijn wij in-der-waarheid 's lands
hoog gedacht zoo moeten wij het breed opvatten, niet eng
of kleingeestig. Een ruime opvatting is een bron van leven,
een zon die alles overschijnt en geen arbeidspiekje in de
schaduw der onvruchtbaarheid laat verstijven, een greep
die alles omvademt : wetenschap, kunst, economische ontwikkeling, sociale studie, rechtstreeksche volksbeschaving;
geene krachten mogen onder den domper versmacht worden. ((Sic luceat lux vestra» verlichtende allen in hun
levenstaak en niemands werk misprijzende. Mogen onze
gedachten gelijk zijn aan daden die leven telen en handelenslust opwekken. Zooals Prometheus den goden het vuur
ontstal en het aan de menschen schonk, hoeven wij andere
natiën te ontstelen wat ze heerlijks bezitten en het vreemde
dat echt is in ons volk te doen verworden tot een deel van
zijn geest, tot iets dat hem eigen is. Waarnaar wij haken
moeten t' is bij ons volk een geestkracht te doen ontluiken
die ten minste gelijken tred houdt met zijne spierenkloekheid. In Vlaanderen zit nog oerkracht: komt deze eerst tot
klaar bewustzijn dan kan ons volk weer worden het puik
der naties, het ((high life)) der wereld, «fulgeat Flandria
candida honore!))
RADVLIET.

DE LEEUW VAN VLAANDEREN
ZIJNE LEGENDE EN HAAR OORSPRONG

De ((zwarte leeuw op gouden veld)) verschijnt voor 't
eerst in de geschiedenis van Vlaanderen in 1162 in dit jaar
vinden we hem op een wapenzegel van den graaf van
Vlaanderen Filips van den Elzas (c. 1140 t 1191).
DE RAADT (i) geeft er ons eene beknopte beschrijving
van; de zegel draagt als legende : t Sigillum Pkilii comitis
Flandriae, en de tegenzegel t et Virornandie. Volgens
De Raadt zou het de oudst gekende wapenzegel zijn.
't Is ons te doen, in deze korte studie, de herkomst op
te sporen van dit beroemde wapenschild.
Een legendarischen uitleg ervan vinden wij in de
latijnsche kronijk der Graven van Vlaanderen, Chronicon
Cornitum Flandriae (2), opgesteld omstreeks het jaar 1428
Na den dood zijner gemalin, gravin Elizabeth van
Vermandois (t 1182), zou Filips naar het Heilig Land
getrokken zijn, om zijn oom Baudewijn van Jerusalem te
wreken, die door Saladijn was vermoord geworden. 0p
zijn tocht geraakte Filips handgemeen met den vorst van
Abilinïe (?) Nobilityr, Nobilion's zoon, die op zijn borstschild droeg den kliminenden zwarten leeuw op gouden
veld; in een tweegevecht doodde Filips den heiden, en
ontnam hem zijn schild; en sindsdien zouden de graven
van Vlaanderen in hun blazoen den zwarten leeuw op
gouden veld dragen.
Dat dit alles louter legende is, hoeft geen betoog.
Toch poogde J.-J. DE SMET (3) de geloofwaardigheid
van dit verhaal te verdedigen. Volgens hem zou Abilinïe,
(i)

Sceaux arinoriés des Pays-Bas el des ‚ays environnctnts, Brussel

1898, I, blz. 454.
(2) J.-J. DE SME,

Recueil des Cisroniques de Flctndre, Brussel 1837,
I, blz. 34 257 (Colt. de Cisroniques Belges inédites).
(3) Méinoire Ilislorique €1 critique sur Pkilijije d'Alsace, Brussel
-

1848.
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het onbekende rijk van vorst Nobilityr, niets anders zijn
dan het land van Abilene, ten noorden van Damas, waar
van in de HH. Boeken sprake is. De zonderlinge namen
van den vorst en zijn vader, Nobi lityr en Nobilion, geven
hem ook geen aanstoot: ongetwijfeld, zegt hij, zien die
namen niets musulmaansch uit, doch onze middeleeuwsche
kronijkschrjvers radbraakten gedurig de vreemde eigen
namen, en dit legt alles uit!
De denkbeeldige verklaringen van de Smet hoeven ons
natuurlijk niet langer op te houden, zoomin ten andere als
het verhaal van den kronijkschrjver zelve.
Laten we hier enkel aanstippen, dat volgens het
Chronicon die tocht naar het Heilig Land plaats greep in
1182, en dat we het leeuwenwapen reeds ontmoeten twintig
jaar vroeger, op een zegel van 1162.
Ten andere, men hoeft slechts den levensloop van
Filips van den Elzas (i) na te gaan, om te zien dat in die
jaren de graaf onmogelijk naar het Heilig Land kon gaan:
immers, van 11 8 1 tot 11 85 lag hij gedurig in oorlog met
zijn opperleenheer Filips-August, en eerst in 1191 zien we
hem, net als de koningen van Frankrijk en England, op
kruistocht gaan naar het Heilig Land, waar hij het leven
liet den 1stefl juli 1191.
Uit die eenige aanmerkingen blijkt genoegzaam het
fabelachtige karakter van het verhaal, ons door het Chronicoi
-

meegedeeld.

Meer belangwekkend docht het ons, op te sporen waar
die legende eerst ontsproten was, en we vroegen ons af
of we niet best bij de dichters de verklaring zoeken zouden
van wat ons bezighield.
En dit gedacht moet natuurlijk opkomen, als men even
het karakter, de personaliteit van graaf Filips beschouwt:
de historische bronnen immers doen hem ons kennen als
een Maecenas van zijn tijd, en zijn hof liep steeds vol van
dichters en kunstenaars; wij weten dat hij de hooge beschermer was van den voornaamsten Franschen dichter
dier eeuw., CHRÉTIEN DE TROYES, evenals van GAUTIER
(x) Zie Biographie Nationale. XVII, blz. 163-176, art. van
H. PIRENNE.
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n'EPINAL en den onbekenden schrijver van het Proverbe
au V lain; ook zijne gemalin, gravin Elizabeth van Ver

stond hoog aangeschreven bij zangers en dichters,-mandois,
en was wijd-vermaard om hare minne- uitspraken, jugements d'amour.
Hierbij komt het, dat de dichters met de meest vereerende en overdreven lofbetuigingen over hun beschermheer
spreken, en om. 'n paar voorbeelden aan te halen, zoo
zegt CHRETIEN DL TROYEs in het proloog van zijn Perceval,
dat dit gedicht geschreven wordt :
cc . . . . pour le plus preudome »
tc qui soit en l'empire de Rome »,

« c'est Ii quens Felippes de Flandres »
« qui vault mielz ne fist A] exandre »,
cil dont on dit qui tant Eu bons ». (i)

en FILIPS MOUSKES, in zijne Rijmkronijk, spreekt o. z. t. z.
in dezelfde bewoordingen :
19266 « . . . . li quens Felipres de Flandres »
« . . . . ki plus qu'Alixandre »
c Fu larges et preus et hardis »• (2)

Terecht mocht men dus veronderstellen dat de legende
van den Leeuw van Vlaanderen ontsproten was in de
vruchtbare verbeelding der dichters.
Welnu, wij vinden haar weer, met eenige varianten
weliswaar, doch essentieel dezelfde steeds, in den Myreur
des Histors van JEAN DESPREZ (of DES PREIS) bijgenaamd
D'OUTRE-MEUSE (Luik 1338 t 1399).

Het verhaal van het Chronzicon komt er (3) in voor, met
dit verschil dat vorst Nobilityr van Abilinïe hier heet « li
paien roy que on nomat Caquedent, I. puissant soudain
qui astoit de Affrique », en dat het tooneel speelt, niet meer
(i) Cirétien de Troyes : Perceval le Gallois ou le conte du Graal,
uitg. door CH. PorvIN, Mons x866, II, biz 3o7.
(2) Philippe Mouskes. Chronique rime, uitg. door baron DE
REIFFENBERG, Brussel 1838, II, blz. 265. (Coll. de Chroniques
beiges inédites).
(3) Ly Myreur des .Mistors, Chronique de _7ean des Preis dit d'OZutreineuse, uitg. door ST. BORMANS, Brussel 1877, IV, blz. 493 vv.
(Coll. de Chroniques belges inédites).
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in het Heilig Land, maar wel in Italië de heidensche
vorst « qui portoit une escut d'or a I. lyon de sable rampant)) had Milaan, «Melain en Lombardie» belegerd, en
graaf Filips, die den markies van Milaan ter hulpe was
gesneld, overwint in een tweegevecht den heiden Caquedent, en ontneemt hem zijn schild, dat van dan af het
blazoen wordt der graven van Vlaanderen, « et ancors le
portent ».
Zoo luidt dus het verhaal van Jean d'Outremeuse. Dit
verhaal nu is gansch overgenomen uit een roman, IC Livre

de Baudoyu.
Men hoeft slechts even den tekst van den Myreur te
vergelijken met dien van le Livre de Baucloyu (i), om te zien
hoe treffend beide op malkaar gelijken.
Weliswaar dagteekent le Livre de Baudoyn, in den vorm
waarin we hem thans bezitten, uit de 15e eeuw, zooals blijkt
uit de studie van den heer A. BAYOT, Un ms. du Livre de
Baudouin de Flandre (2); doch die proza-roman uit de
15e eeuw stamt rechtstreeks af van een roman in verzen uit
het midden der 14e eeuw.
Deze hypothesis werd vroeger reeds verdedigd door
GASTON PARIS (3) en LEON GAUTIER (k); dat zij wel de
juiste was, bewees de heer A. BAYOT in eene latere studie

Fragments de manuscrits trouvés aux A «'c/iives générales du
Royaurne (5), waarin hij tevens van den geversifleerden
prototype van le Livre de Baudoyn eenige overgebleven
verzen - juist 1 6o - overdrukte, pas weergevonden in ons
Rijksarchief.
Die roman in verzen diende als bron aan Jean
d'Outremeuse, en maakte aldus, meenen wij, de eerste
schakel uit, waaraan alle de andere legenden over Fil ips
van den Elzas en zijn berucht wapenschild kunnen vastge
hecht worden.
l

(i)

Le Livre de Baudoyn, conte de Fiandre, uitg. door SERRTJRE en
Brussel 1 836.

VoIsIN,

(a) Zie Revue des Bibliotlie'ques et Archives de Belgique, 1903,

blz. 361-370.
(3) Zie Romania, VII, 1878.
() Epopées, 2e éd., 11, 1892.
(5) Zie Revue des Bibliotlzèques et Archives de Belgique, 1906,
blz. 411 449.
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En deze hypothesis schijnt ons welgegrond, daar,
tusschen de historische feiten en hunner epische vervorming, steeds 'n zekere tijdruimte verloopen moet, om de
legende toe te laten allengs zich te ontwikkelen en een
vasten vorm aan te nemen; wat bijna onmogelijk is, als de
historische personnages, waarvan sprake, maar pas ver
zijn en nog al te versch in het geheugen geprent-dwen
staan.
In de hypothesis, die wij hier vooruitzetten, -- als
zouden wij in le Livre de Baudoyna den oervorm voorhanden
hebben der legende van den Leeuw van Vlaanderen, -- is
het historisch personnage, Filips van den Elzas, sinds
anderhalve eeuw van het wereldtooneel verdwenen, en
aldus heeft de legende den noodigen tijd gehad om aan te
rijpen en eindelijk te ontkiemen.
Dr JOZEF ARRAS.

TRAPPISTEN (i)

Ginds ligt het klooster, in de oneindigheid
van veld en lucht verzonken, dak en toren
slaan laaie glinsters in het middag-gloren
dat davert door de wijd -stille eenzaamheid.
De witbebloemde wei die neergespreid
voor de intrêe ligt, doorkruisen pad noch sporen,
én enkle dreef, - en donkre bosschen schoren
deze onontwijde kloosterveiligheid.

En door de kaimte, die de hemel huift
met heimnisvolle blauwe diepte, wuift
een zoet gezang van liefde en vromen vrede,

en smelt in 't lied welk ginder wordt gehoord,
het éen, waarvan streng boven de ingangspoort
het motto staat gebeiteld boete en bede.

II

Een schuwe schaduw schuift langs deze wanden
alnaar de zon haar schuine stralen weidt,
de stilte houdt de vrêebeladen handen
ter weidsche benedictie uitgespreid.
Traag trêen de vrome munken door de panden
onstoorbaar voort, in 't schrijnend boethabijt,
of kruipen rouwig langs de kruiswegstanden
waar Iezus'wee hun weenend leed verblijdt.
(i) uit Lichte Laflen, ter perse bij H. Bomans, Leuven.
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Stil is de ruimte en rustig aller harte,
en, hangt de lucht hier vol boetvaardigheid,
de zielen slaan in 't licht hun vlugge vier ken.

Besteedde ooit wereld er een bloénde smarte,
haar worden intrede en verblijf ontzeid, —
hier leeft de liefde om liefde zonder perken.

III
Een schrikgeraamte hóloogt star en stuur
ten diepen pand, stom steunend op een zeis;
eenbaarlijk wijst ze op 't schild waarlangs elk uur
traag voortkruipt tokkend de altijd eendre wijs.
En schrapig®toont ze eenieder tijd en duur
van elk voorbije leven, reis op reis,
en geeft in klammen greep haar sombren buur
het naast opgapend graf — elk leven prijs,
Een stadig tikken immeraan voorbij,
een zaalge onzekerheid voor u en mij
of nog de naaste slag voor ons zal slaan ;
Tot eens die roerelooze op 't onverwacht
verroert, dof grijnzend ons in de oogen lacht,
en 's levens slinger eeuwig stil houdt staan.

Iv
In diepen nacht der sterren schitteringen,
ter koele kerk een wijflend wakker licht,
in loomen beurtzang doen de kloosterlingen
de strophen ruischen van hun nachtgedicht.
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Een aureool van witten weemoed kringen
de fletse lampen om hun bleek gezicht,
en 't hoogaltaar, diep door lichtschemeringen,
houdt op hun zang 't aandachtig oog gericht.
Zij loven God voor godvergeten boozen,
en lieven streng voor lichte liefdeloozen,
en boeten schuldloos vroom der wereld schuld.
En buiten, waar de windbewogen boomen
het stervend lied verruischen dezer vromen,
roest de aarde voort, in zonde en haat gehuld.

VA
We wachten stil. Ver treingedommel stoort
de kaimte dezer diep -omboschte streken;
vaarwel— een handdruk nog, een minzaam woord,
- was 't niet het laatste dat we zouden spreken?
Mij wel, niet u kon de afscheidsgroet verweeken...
langs de oude laan gleed uwe schaduw voort,
't geboomte liet, met de avondzon begloord,
een gouden stroom van liedren om u leken.

U was de vreugd der rustige eenzaamheid,
en mij 't rumoer der wereld weer bereid.
ik zag uw vrede oase in purpren lijnen
en heel dien zoeten dag mijn oog verdwijnen.
Toch gaan we in eendere hoop naar 't eender doel
niet waar? en sterk om 't zegevoorgevoel.

J oz.DE VOG HT.

UIT DE KEMPEN
De wijde blijde hei, de wemelende, schemerige, stemmingrijke heide.
Zielsverruinmende ruimte; melodische stilte; golvende
onbew ogenheid. In eindelooze opeenvolging van onnaspeurbare rimpelingen, dommelende, deint het dichtgetreste
en warrig veld van erika naar alle verte uit, en nu nog, in
den laten herfst overspreid met een purperig-bruin waas
van teer-getinten schemer : dieper voort en immer verder
weg zich strekkend, eindeloos, en immer grauwer groeiend,
tot waar ze grijs verbleekt onder 't grijze nevelen aan de
vage kim. Grauw-groene boschstrepen heffen, her en der,
de platgestrekte ruggen op, als havenarmen in de wijde
heide-zee, en over deze strekt de grauwe zee der lucht zich
uit, van bolle, blauwiggrauwe wolken volgeschuinnd.
Niets dan mijlen-wijde eenzaamheid.
Vliegt soms een vogel op met krassend geschreeuw,
die wegwiekt in de diepe onnaspeurbaarheid, -- zoo bang
voor zijn eigen geluid, als hij angstig was om de stilte,
wat sluimert wordt niet wakker : niets is er op 't breede
heideveld dat opgeschrikt werd uit den eeuwen-langen
slaap ; niets ontwaakt er uit het strenge zwijgen, de tijden
door. Geen geweerknal, geen hondgebas, wanneer de jager
er het argelooze spel der konijnen komt bespieden, die
plotseling uit hunne vroolijke ongestoordheid optuimelen
en met een angstig piepen terug vallen, dood-gestrekt en
bloedend. De heide hoort niets, en weet niet en droomt....
En strijkt de wind ook laag langs de ruige zoden, en roert
hij de toppen van 't dorre kruid, dat bevend trilt, niets in
heel de rondte breekt 't gebod van zwijgen, van slapen in
onbewustheid en onverstoorde rust.
De heide peinst over wondere mysteriën en vreemde
stille geheimzinnigheid. Zij hoort der wereld niet toe, de
bloesemende, vruchtdragende, die daar buiten ruischend
feestviert met looffestoen en bloeiende pracht. De heide is
eene wereld voor zich zelve alleen, die den hemel met de
-
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wolken heeft als eenige vertrouwde. Zij onderhoudt eene
stille, innige gemeenschap met den hemel. Samen kennen
zij eenzelfde vreugde, deelen zij eenzelfde somberheid bij
wijlen.
Wanneer de wolken opschuiven langs de lucht en het
blijde licht wijkt over de schaduw, dan overkomt de heide
ook de droefheid die den hemel-dom beslaat, en zachtjes
gaat zij 't uitschreien bij 't ruischen van den neer-zijgenden
regen. Spint dan de nacht zijn verduistering uit onder de
zwaar-omfioerste lucht, geen licht dat opblinkt van de
heide, als dáár waar menschen hunne lampen ontsteken,
wanneer de schemering valt. - Maar met sterren groet zij
den sterrigen nacht, als hij onder den purperblauwen koepel
zijn duizend lichten ontsteekt op de onzichtbare kroonluchters, wier glans en fonkelend beeld de heide weerkaatst in
't helder-spiegelend vlak der vennenplassen.
Eenzamer eenzaamheid, wanneer de heide in laten
winter-ochtend onverwacht den schemerigen dag ziet
lichten over wollig dek van sneeuw. Wit, puur wit, en onaf-.
zienbaar alles wit, de heele heide-wereld onder grauw
betogen morgenlucht. Zij begrijpt niet, zij vat het niet en
ziet den broederlijk geliefden hemel, ongelijk, in grauwe
omneveling vervreemd, zich zelve toegedekt met donzig
10 p

hermelijn van ongerepte blankheid. Maar de schemer smelt

daarboven in 't lucht-gewelf, dat wazig wordt verhelderd en
vochtig blauwt. Dan valt de nevel als aan flarden weggereten en aan stukken gescheurd. Het blijde azuur zijgt door,
en zonnig gaat opeens de diepte open met veegen van licht,
uitgebundeld over al het wit van sneeuw beneden; en heel
de gulden luister der zon schittert plotseling neer op 't
zilverig-terugtintelende sneeuwveld.
Verblindende glinstering.
Een streep van schaduw zet de wal van 't pijnboomenbosch op de overschitterde wijdte af, en de schemering
onder 't groene naaldenhout schijnt purperig blauw bij al
dat felle wit. Tegen 't strakke en zonnige blauw staat het
bosch van boven met al zijn twijgen besneeuwd, als met
witte pluimen in donzige pracht, bekuifd met al maar wit,
en vol geladen, overweldigd met donzige massa's van
sneeuwig gevederte, met weerschijn van tintellicht, als met

358UIT DE KEMPEN
diamantengruis overstuifd. En al naar de zon groeit in
kracht en de warmte smeltend gaat werken, wordt het wit-

betooverde bosch uit zijn droomen langzaam opgewekt, en
poeieren zijn takken de witte bekuiving weg, die afgestoven
schittert in den stralenval der zon onder de boomstammen,
met al de kleurigverschemerende tinten van den regenboog.
- En immer zwijgend ziet de heide toe, maar ziet met
blijde glimlachsglanzen naar den hemel op, die daar zoo
zonnig blauw en blijde schittert over hare eigen wintersche,
witte schittering.
Dan, - na de klare wintersverstarring en zijn vredig
wit, de wildebewogen stormdagen van het nieuw getijde.
((Wij willen heerschen », dwingen de wolken; « ik heersch»,
zegt de zonneschijn. Strijd en kampgevecht! De donkere
horden bestormen de blauwe hernelvelden in eindelooze
rijen opgedoemd, en jagen duister en geweldig de zonnige
ruimte door : maar de zonneschijn veegt ze met een vlaag,
van licht uiteen. Grimmer rukken nieuwen op en dringen
de zon terug; en' heel de wereld raakt verdonkerd. Hagelslag knettert als schroot neer; regen flitert in gonzende
jacht en mischt angstwekkend uit over de wij dte. Daar
rijden de donkere eskadrons met, dreunende hoeven, en
vuur sist en flikkert bij hun donderende vaart. De ravenzwarLe vluchten volgen elkander op in gierende zwermen;
de zwarte geweldenaars in pantser van blauw staal, de
wilde horden in immer opdroinmende massa, machtig in
tal. Zij loeien door de lucht als geweldige, wilde dieren;
gevleugelde draken en helle -rossen, met breed-veegend
vierkenpaar. En de menschen beneden, die den bliksem
zien flitsen en 't donderen hooren, slaan een kruis, en letten
bevreesd op den voorjaarstrijd.
Maar de zon is machtig en veegt met warme stralen
de zon in goud
bundels de luchten leeg en blauw,
gedoscht en gouden rusting, die met gouden wapens strijdt,
en ter vlucht drijft met het breed geschitter van haar
diamanten schild. .
De heide heeft den hoogen strijd gevolgd veel dagen
en veel weken lang, maanden lang, beurtelings gehuld in
beangstigd verduisteren en blijde zegevierend met feest van
lachende vreugd.
-
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Dan eindelijk is onder den blauwen hemel over heel
de wijde wereld alles lust en heil: het bloesemend getijde
van Mei. En over de heide komt de blijde vredigheid der
vreugde en een glorie van geluk. Zoo viert zij de zege der
zon en der lente blijde inkomste, maar met eene innige
vreugde die enkel glimmelacht en geluidloos is. Dankbaar
gevoelt ook zij des levens adem warmende door de dorre
zoden gaan en eene zonnige blijheid ten nieuwen leven ze
doordringen.
Boven legeren zich in 't blauw de witte wolkenschaap~
jes, weiden heel den windeloozen dag in onverroerde rust.
En van de verre woningen drijft de herder zijn witgewolde
kudden uit, die ruischend langs de heide scheren, en wazig
wemelen langs den donkeren grond.
Overal is nu lustige vogelenvreugde luid en bloesemend
geluk in velden en hoven; eenzaam en dor gestrekt ligt de
wijde heide in den blinkenden voorjaarsdag, en peinst hare
droomende gedachten voort. Wacht zij een eindelijk
ontwaken?
In 't bosch der pijnen is 't als lichtte het er van
schuchteren kaarsenschijn. Fonkelpracht van vernieuwing.
De tallooze toppen en takken en alle twijgjes blinken, teer
lichtgroen met nieuwe naalden gepunt en geknopt, vonkelend met lichten smaragd-gloed overal 't oude, donkere
boomengroen en 't doffe stammenbrons.
Maar de heide droomt in den stillen dag hare oude
droomen...
Hoog in 't blauwen over haat gaan de witbezeilde
schepen der zomnerwolken statig drijvend voort in de zee
van zonneschijn. Zij trekken er in plechtige stoeten met
sneeuwen zeil en feestelijk bevlagd met witte wimpels. Zij
komen in lange sleepende optöchten, in statigen gang,
velen, velen, in trage rijen, afwisselend, nimmer gelijk, en
aldoor nieuwe in ranke vormenstatìé en bloeiende sier. Als
stille zwanen in donzige pracht, als bepluirnd met struisvogel-gevederte ; als bloesemende schelpen van door
schijnend en rozig wit; als drijvend gebloemte, in ranken
bloemenvorrn, als witte bloesemkelken op 't blauw der
hemelen ontbloeid.
De zuiderwind is in het want der feestelijk getooide
-
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luchtevloot, gelijk een zucht zoo zacht, en fronst de witte
zeilen niet. Hij draagt de witte wolkenvogels op hun wijd
gestrekte pennen van sneeuwig dons. En zwijgend, immer
eenzaam ziet de hei op naar den blanken stoet en zijn
zwevend bewegen.
Dan daalt de zon na den zonnigen dag.
Haar vluchtige luister die de klare stonde doorademt
heeft, beslaat het westen als met blinkend goud, waarboven
het blauw verkeert in groenig geel. Maar 't geel en goud
gaat oranje-vervig gloeien met immer dieperen gloed. Zelf
staat de zon in den wijden waaier harer laatste glanzen, als
een bol van laaiend vuur, brandend met rooden vlammenschijn. De weergians heeft zich wijd uitgestrekt over de hei
en de wolken. Eerst lag hare vlakte met goudlicht iji over
sponnen van straal aan straal; en omlijst met breeden
goudrand dommelden de wolken donzig voort langs 't diepe
purperige blauw. Toen joegen zij vol paarsch, en zacht-rood
brandde er door henen; de heide overtoog een violette schijn.
En eindelijk legt de zon het brekend hart ter rust in de
bleeke nevelen der kim, en alle glans krimpt weg van over
de wereld en verschemert van de purperroode lucht, die
Lan, gzaam Meeker wordt en immer bleeker, zeegroen ver
vliedend in vaaiblauw; en naar de purpere overzijde dragen
de grauw vergroeiende wolken de laatste zonnegiorie in
hun wazigen schoot, de heugenis van den verleden dag,
wiens felle kleuren in 't west vervloeien in bleek opaal en
kwijnend amethijst en al de stervende tinten van vervlietend parelmoer.
Zomer, zomer! alles bloeit en juicht; alleen de heide
niet, alleen de heide...
En reeds gaat de herfst den gelen brand zijner fakkel
slingeren in 't groene loof van berk en beuk en populier.
Verborgen smeult de gloed langs den rand der bosschen;
bronzig kleurt zich 't heggengroen en het gebladerte der
ooftboomen in den tuin. Bruin en rood begint de herfstbrand te woekeren. Straks slaan de vlammen al op en juicht
het laaiende vuur en vreet verslindend, grijpend om zich
heen. De donkere gloed van 't stervend seizoen gaat lang
zaam komen over alles, geel en bronzig goud en bruin de
groene pracht van loof verterend.
-

-

-
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o heide, heil de heide!
Zooals een meer in kalme dobbering den brand des
avonds kan hergeven, zoo dommelt rood-begloeid en pur
heide in Augustus voor mijn blik. Alsof-perigomwasd
een fantastisch avondrood de zwellende zaden had ontstoken, alsof een tooverachtige dageraad ze had in vlam
gezet. Gloeiend met het roode paarsch van prelaat-gewäden,
met het paarsche rood van zonnegoud-doorfonkeiden wijn,
en uitgebloeid in rozig purper van millioenen kleine paarsche
bloemenknopjes, ontloken in het warme goud van den
zonneschijn. Louter kleine paarsche golfjes, zooals de
deinende heide zich uitbreedt in onafzienbare rimpeling
van dicht opgeschoten en immer dichter opdringende
struiken, takje aan takje, boschje aan boschje, een zee van
ruikervormig gebloemte, alles paarsch, bloedrood purper,
mijien, mijlen van bloeiende zaligheid, tot de verste verte,
zich verliezend in een purperigen nevel, die daar heel ver
eindelijk alles overdoomt.
Dat is het wondere bloeien van de heide, wanneer
reeds alles overal aan het einde denkt. Dat is haar pracht
apotheose, waarmee de zon haar-viktorenlusj
eindeloozen droom verklaart wanneer de zomer heengaat.
Heide, heide uw pracht en heerijkheid zoo vredig als
verrukkelijk, en al de stemmingsvolle phasen van uw stil
bestaan, uw zwijgen dat met duizend stemmen tot mij
spreekt; de milde rust van uw vereenzaming; de wijde
blijheid van uw menschenloos geluk vervult me, verreint
me en verzadigt me. ik voel me door uwe heerlijkheid
verheerlijkt, - door uw glanzen, uw zoete geur, door uw
geheel zooals ge zijt in zonnigheid en somberte; in bloeiend
en dor getij, - wanneer ik ter ruste stil gestrekt mag deelen
in uw rust en zwijgen, en wijl de wolken over ons beiden
heengaan gelijkelijk, uw droomen droomen mag van
vreugde om een aan zijn in schoonheid, en blijde levensheil.
Dr. FELIX RUTTEN.

VERZEN
Uit De Sctartaansche Helena
((Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. En ik ben droef. »

Zoo sprak ze, en zag, in 't zilver, spiegel-klaar
geslepen, hoe ze alleen wat bleeker was,
en rooder hare lippen.. 't Morgenuur
had nog geen dauw gezogen. In den tuin
lag 't gras bepereld van de zeven-kleur
die toont, gebroken door een scherpen braam
van broos metaal of door kristallend zout,
een zonnestraal. Zoo zag ze, oneindelijk
gekorreld als de korrien van het zand
aan zee, het zeven-kleurig tuin -gras staam..
Zij zuchtte... Deze reize...
- En zi.j was blij;
maar zij was droevig. Want, waar ze aan heur haar
de zalve goot die de effen vlecht beglanst;
waar heere borst befrischte 't linnen van
den chiton die ten knie reikte (en hoe ziet
ze, half beschaarnd, en nooit voorheen gezien,
de fijne schale van heur knie gelijk
een scheip, gelijk een melkig-witte agaat
tusschen het harde en smaller rijzen van
heur kuite en 't teere ontluiken, rond en blank,
van heere dij;) - waar ze aan het kleeden waagt
uit smalle vingren de eerste hoovaardij:
dan is ze blijde dat ze reizen gaat
naar verre en schoone streke, en op een boot.
Maar zij durft denken nauw, dat Agenoor,
die hare reize weet, en op dit uur
de koetse niet ontrijzen durft misschien,
niet mes-gaat...
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Uit In Memoriam Yean Moréas :
a)

Gij brandt mijne oogen toe, gij brandt mijne oogen open,
o Wake, en waar de koorts blij hamert aan mijn slaap,
zie 'k in de diepte van me-zelf, en gaat mijn hope
naar even-schoonen slaap.
De zoet-gestemde Dood zingt in mijn oor... Als heugde
mijn verst erinnren zich een weer-beloofd verleên,
voel ik mijn nek verbreên van strekkend-schoone vreugde,
en voel 'k mijn blik verbreên.
Zal 'k de gekoorne zijn, die, reê voor alle lijden,
de wondre zoetheid kent van de' eindlijk-eeuw'gen schoot?...
- Er sterft een man naast mij, die 'k minne. En mijn ver[verblijden
gaat steevnend naast zijn dood...

b)

Zal ik rusten?...
- o Bewûste
die te zéker heil verstiet,
maar door de eêlste en nieuwste lusten
de oudste liefde doemen ziet;
droeve en klare,
die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt,
maar ineens opnieuw moogt staren
in het schoonste dat ge ooit zaagt;
ongenoode,
die, ten doode
moede, nauw te leven dierft,
en den Dood beminde, en noode
smartlijk leefde, en toch niet stierft;
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niet te sterven
dorst, maar derven
bleeft 't onmiddellijke brood
dat ten blijden loon verwerven
wie u niet beminnen, Dood:

zal het wezen,
dat, ontrezen
ongenotene geneugt,
mijn gebaren zonder vreeze
teeknen gaan aan eeUw'ge vreugd?...
Zal het komen?...
Mijne droomen
volgen de oude Schuite na
waarop, dood, de Dichter 't loome
laatste Water over-wá,
tot hij naedre

waar vergaedren
die hij 't innigst heeft bemind
in het diepst der kloppende aedren :
hij, hun vader en hun kind,
waar hij hoore
tot de koren
van een rijk dat rijker zij,
onder schoonste jeugd gekoren,
breedneksch dansend, dij aan dij;

waar de maagden
nooit en waagden
langen lonk of laag gebaar,
schuin en schoon, dan waar het traagde
zuivre ziele ontloken waar';
waar hij wone.
hij, de Schoone,
die de krone van zijn lied
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aan den gloed van elke kone,
aan elk voorhoofd zinken liet...
En... zal I ?... - Wanen!
Door de tranen
van deze' al te schoonen droom
zie 'k u, beelden, trage tanen
lijk een veegen morgen -doom.
Oude liefde,
die me hief de

bittre diepten uit, o Dood:
weder ben ik de gegriefde
die ge een ijdie hope boodt...

Nimmer ruste
den Bewuste
die te zeker heil verstiet,
maar door de eêlste en nieuwste lusten
äldoor de eeuw'ge liefde ziet.

c)
o Gevangen geest, getogen
naar bevrijdende eeuwigheid;
o gedachten, zat gezogen
aan de borsten van den Tijd
zal ik mijne handen reiken
naar de vrucht, die al te hoog
in haar luister hangt te prijken,
dat mijn borst ze smaken moog'?
droom uw droomen, o vermeetne,
door den peilloos-vrijen nacht
iedre morgen kent de keetnen
van de dagelijksche vracht,
KAREL VAN DE WOESTYNE.

TENNYSON'S KONINGSIDYLLEN
De sagen van koning Artus en de ridders van de Tafelronde werden in onze middeleeuwsche letterkunde zoo
kwistig behandeld, en nog genoeg ridderromans uit den
Artuscyclus zijn ons bewaard, opdat we hem niet als een
vreemde zouden voorstellen: ik noem hier alleen de bestbekende: Waleweyn, Ferguut, de Lancelot, de Graal, Anus' dood,
de Roman van Peyckevael, Walewyen ende Keye, die samen de
volledige geschiedenis, gelijk ze in al de Westersche
letterkunden bekend staat, behandelen.
Die oorspronkelijk Engelsche legende, welke haren,
geschiedkundigen grond hoe onvast ook, heeft in de overleveringen van 't oud i3ritsche en Keltische volk, in de tijden
van 't kampen en streven dezer stammen tot zelfstandigheid;
die overlevingen, die in de middeleeuwen tot groote, phantastische ontwikkelingen waren gegroeid, heeft Tennyson
willen verwerken in een epos. Van al 't reeds geschrevene

heeft hij gebruik gemaakt, waar 't hem nuttig scheen, tot
't bereiken van zijn doel; doch zijn werk is van opvatting,
samenstel en uitwerking zoo Vrij en eigen dat het eene heel
nieuwe schepping mag heeten. Met hetgene vóór hem
bestond zullen we hier niet afrekenen, maar Tennyson's
dichtstuk nemen als het is, en beginnen met er een inhoud
van te geven.

De komst van Arthur. - De koning van Cameliard,
Leodogran, aan alle kanten aangevallen, vraagt hulp aan
Arthur. Bij zijn aankomst ziet deze Ginevra, Leodogran's
dochter, en smacht naar haar : zij wordt hem noodig in zijn
leven en hij voelt dat hij met haar tot groote dingen zal
bekwaam zijn. Maar wie is Arthur? Zijne vassalen hadden
omtrent Zijne geboorte geene kennis genoeg en twijfelende
of hij de zoon van Uther was, den vorigen koning, stonden
zij tegen hem op. Arthur overwon ze, want op 't slagveld
was hij als een bovenaardsche strijder; evenzoo zijn lieve-
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lingsridder, Lancelot; na dat reuzengevecht zwoeren deze
beiden elkaar eeuwige trouw en vriendschap.
Nu Arthur een gezantschap naar Leodogran zendt om
Ginevra's hand te vragen, zou Leodogran eerst willen
weten of Arthur wel koning Uther's zoon is, en oidervraagt
zijn kamerling. Deze zegt dat slechts twee menschen dat
weten : Merlijn en dezes meester, Bleys. - Leodogran
vraagt de gezanten. Bedivere, de eerste van hen, antwoordt,
dat Arthur de zoon is van Uther, die Gorloïs gedood had en
diens vrouw Ygeerne gehuwd. 't Kind was geboren na

Uther's dood, en Merlijn had het, uit vrees voor de baroenen, vrienden van Gorlols, heimelijk laten groot brengen
bij ridder Anton, totdat de tijd zou komen om Arthur op
den troon te plaatsen; door Merlijn's wondere hulp was hij,
splits tegenstand, koning geworden.
Lepdogran, als een voorzichtige vader, antwoordt nog
niets; en nu Bellicent, zuster van Arthur, aan zijn hof
komt, laat hij ze spreken over Arthur's laatste zegepraal,
Zijne kroning, de instelling der Tafelronde enz... En daar
Leodogran met geen kluitje in 't riet te sturen is, maar
verder vorscht, zendt Bellicent hare twee jonge zonen

Gawein en Mordred spelen; dan begint zij 't wondere van
verhalen zooals zij 't gehoord heeft van
Bleys eer hij stierf; hoe Arthur als kind gevonden werd,

Arthur's geboorte te

den nacht dat Uther stierf, jammerende om een erfgenaam.
Het kwam gedreven van de zee, heel in licht; en als Merlijn
't kind nam, scheen hij geheel in vuur te staan, en hij riep:
((Nu heeft Uther een erfgenaam! » Zij raadt ook Leodogran
aan zonder aarzelen zijne dochter aan Arthur te schenken.
Een droom brengt hem tot volle besluit, en hij staat 't huwelijksaanzoek toe.
Arthur zendt Lancelot, zijn besten krijger, om Ginevra
te halen; 't huwelijk wordt ingezegend, en met de woorden
waarmede hij Lancelot's vriendschap bezegelde, belooft hij
zijn eeuwige trouw aan Ginevra. Gezanten van Rome
komen na de plechtigheid schatting eischen, doch Arthur
weigert, daar Rome te zwak is om hare bondgenooten te
beschermen. En onder Arthur gaat nu alles goed : hij deed
oorlog en

368

TENNYSON'S KONJNGSIDYLLEN

Fought, and in twelve great battles overcame
The heathen hordes, and made a realm, and reign'd.
Da TAFELRONDE.
i. Garetli en Lynette. - Gareth, de jongste zoon van
Lot of Orkney, dien zijn moeder Bellicent, als haren
jongste wilde te huis houden, gaat altijd voort met vragen
en hervragen en aandringen om naar Arthur's hof te mogen
trekken, zoo dat zijn moeder op 't einde genoodzaakt is toe te
geven, en hem laat gaan op voorwaarde dat hij twaalf
maanden onbekend zal dienen als keukenknecht aan 't hof
van Arthur. Hij trekt op met twee dienstknechten. Bij
Camelot, de hoofdstad van Arthur's rijk, gekomen verschrikken de mannen van 't schitterende uitzicht der stede,
en willen wederkeeren; doch Gareth lacht ze uit en dwingt
ze mede te gaan. De wondere poort met ((de Vrouw van
't Meer »- en de drie koninginnen bekijken ze lang, en
trekken dan binnen. Arthur houdt zitdag en gerecht: allerhande onrecht wordt goed gemaakt... Eindelijk doet Gareth
zijne vraag, te mogen keukenknecht zijn, 't geen de koning
toestaat.
Na een maand, edoch, zendt Gareth's moeder hem de
toelating zich bekend te maken; de koning willigt Gareth's
verzoe
k in om onbekend zijn eerste wapenfeiten te ver
richten, doch draagt aan Lancelot op den jongen in 't oog
te houden. Nu komt eene jonkvrouw, Lynette, hulp vragen
tegen de vier ridders die hare zuster gevangen houden.
Gareth vraagt verlof aan den koning dit avontuur te mogen
ten einde voeren, en Arthur staat toe, hoe verontwaardigd
de jonkvrouw ook weze dat haar een keukenknecht tot hulp
wordt geschonken; Gareth, hoewel misprezen, volgt, na
zich gewapend te hebben. Eerst werpt hij den hofmeester
Keye uit den zadel, daar hij Gareth komt achterna geltopen
en hem spottend tot wederkeeren noodt. En nu Lynette
vooruitrijdt, Gareth uitscheldende, verdoolt ze in een. bosch,
't geen aan Gareth de gelegenheid geeft een ridder te ver
lossen die door zes bandieten aangevallen was. De ridder
dankt hem, en Lynette bespot hem immer voort; in het
kasteel van den ridder zelfs wil ze niet aan dezelfde tafel
met Gareth eten. En 's anderendaags gaat de tocht verder,
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altijd met dezelfde lieve woorden voor Gareth, den lomperd.
Zoo komen ze aan de brug waar de eerste ridder, in 't blauw
gewapend, staat; Gareth overwint hem en zendt hem naar
Arthur's hof. En verder vlucht de jonkvrouw tot ze komt
aan den dam waar de roode ridder wacht: ook dezen verslaat Gareth en zendt hem naar den koning; en Lynette
rijdt stiller, en wordt handelbaar, en als de derde ridder,
de groene, na een hard gevecht, ook 't onderspit moet
delven, rijdt ze aan zijne zijde, en vraagt verontschuldiging.
Zij ontmoeten Lancelot, en, na gerust te hebben, trekken zij
tegen den vierden vijand, in 't zwart gewapend, die vóór
't g evaarlijk kasteel kampeert. Deze strijder, de dood
genoemd, is, als ze hem ontwapend zien, een bloeiend
jongeling.
Zoo wint Gareth deze schitterende proef.
2. 't Huwelijk van Geraint.— Prins Geraint gaat weg van
't hof op 't vernemen van Lancelot's en Giñevra's schuldige
betrekking, omdat hij vreest dat Zijne Enid, door hare nauwe
vriendschap met de koningin, aan gelijke zonde mocht
schuldig worden. En in Zijne streek blijft hij werkeloos;
zoo strekt hij tot spot van zijn volk, en Enid lijdt daaronder.
En omdat ze droevig is gelooft Geraint te meer aan ontrouw
bij haarS hij zal ze op de proef, stellen en gebiedt haar hem
te volgen in haar nederigste gewaad. Zij haalt het kleed
uit waarin Geraint haar gevonden heeft, en dat brengt
allerhande herinneringen bij haar op, en geeft bij den dichter
aanleiding te verhalen hoe prins Geraint haar huwde.
« t Hof was opjacht; Ginevra was te laat en ook Geraint:
zij gingen samen zien. Daar kreeg nu de jonkvrouw die
Ginevra vergezelde een zweepsiag van den driesten dwerg
eens vreemden ridders, wien ze zijn naam was gaan vragen.
Geraint zou dat wreken en volgde den ridder en zijn groep.
Hij kwam na lang volgen aan de stede van dien onbekende:
't was Sparrow-Hawk. Geraint nam zijn intrek bij den
graaf Yniol, die van zijn goed beroofd was door zijn neef
Sparrow-Hawk. De prins leerde hier Enid, Yniol's dochter,
kennen, zag hare dienstvaardigheid en handigheid in 't werk
en was er uiterst mee ingenomen. Een groot toernooi zou
's anderendaags plaats grijpen; Geraint vroeg wapens en
de toelating om te mogen als Enid's kamper optreden tegen
,
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Sparrow-Hawk. En hij overwon den verdrukker, die
eigenlijk Edyrn heette, zond hem naar de koningin en
dwong hem al 't gerooide aan Yniol terug te geven. Edyrn
bekeerde zich naderhand.
En Enid werd met Geraint verloofd; en als hare moeder haar 's morgends 't weleer gestolene prachtkleed bracht,
was ze uitermate verheugd aldus te zullen voor Geraint
verschijnen; doch deze wenschte haar te zien in de kleedij
waarin hij haar gevonden had : half bedroefd gehoorzaamde Enid aanstonds en was te meer verheugd over,
Geraint's woorden als hij zei dat hare dienstwilligheid in
't voldoen van zijn verlangen in zulke zaak een pand was
van Enid's trouw en gehechtheid aan hem; en dat de
koningin beloofd had haar te kleeden mooi als de zon.
Ginevra verkleedde ze, en Bisschop Dubric trouwde ze.))
Dat is nu een jaar geleden; en, 't vervolgt in
3. Geraint en Enid. - Nu zetten beiden uit; Geraint
beveelt haar vooruit te rijden en geen woord te spreken
tot hem. Zij komen dra drie ruiters tegen die hen den weg
versperren. Enid hoort ze en komt Geraint verwittigen, die,
vertoornd, haar gebiedt te zwijgen. Hij doodt de drie en
géeft hunne gerooide paarden en wapens aan Enid dat zij
ze vooropdrijve. Verder hoort en ziet Enid verschillende
andere ridders, en spreekt tot Geraint, die in gramschap
haar weer het zwijgen oplegt; hij verslaat ook dezen en geeft
paarden en wapens ter bewaring aan Enid. Zij gaan in
eene standplaats vernachten, waar hen eene der vroegere
mededingers van Geraint komt halen. Goede fooi wordt op
't kasteel van dezen graaf gemaakt, en hij vraagt een woord
met Enid te mogen spreken ; hij zegt haar hoe hij haar
steeds bemint en verlossen wil uit de handen van dien
Geraint. Dat openbaart ze aan Geraint, en zij vertrekken,
altijd met 't zelfde verbod. En Enid doet nu teeken om
Geraint te waarschuwen tegen den graaf die, natuurlijk ach
Geraint slaat ze terug doch valt gekwetst, en Enid-ternakom.
verzorgt hem weenend. Zij worden medegénomen door den
voorbijtrekkenden ridder Doorm, en naar zijn kasteel gebracht. Geraint ontwaakt en wordt gewaar hoe Enid weent,
doch hij houdt zich als dood. En de ridder komt trug en
wil Enid doen eten, of drinken, doch dat wil ze niet
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vooraleer haai heer opstaat. En als de graaf haar dwingen
wil en Enid om hulp roept springt Geraint recht en slaat
den ridder Doorm dood, en al 't andere volk vlucht. eraint
die al lang 't medelijden en de liefde in hem voelde strijden
tegen zijn twijfel vraagt Enid nu verontschuldiging, en
beiden rijden weg, en ontmoeten Edyrn, die gekomen is
om ridder Doorm te dwingen zich over te geven aan den
koning. Want Arthur is bezig 't land van al die ridder
roovers te bevrijden. Edyrn vertelt zijne be1eering. En
Geraint gaat naar zijn land, waar hij en Enid gelukkig
leven.
4, Balin en Bala. - Arthur hoort van de twee Ridders
bij de fontein; hij gaat onbekend en ontzadelt ze; 's avonds
zendt hij een man om ze te ontbieden. Zij komen, en Balm,
die voor drie jaren verbannen werd voor eene geweiddaad
op eenen knecht, zegt wie hij is, en dat hij weder zou
willen aan 't hof ontvangen worden met zijn broeder. Zoo
worden ze vroolijk weder opgenomen. En een gezantschap,
terugkeerend van koning Pelham, vertelt van een monsterman die in 't woud verblijft. Balan raadt zijn broeder zich
goed te houden en onderneemt den tocht. De geweldige
Balin wanhoopt ooit zoo beschaafd te worden als de andere
ridders; en hij zou willen een gunstteeken van de koningin
hebben om er een waarschuwing in te zien als hij onstuimig
wordt; en hij verkrijgt dat hij hare kroon in zijn schild
mag voeren, 't Kost moeite hem te bedwingen, toch gaat
het, tot hij eens den gemeenza rn en omgang van Lancelot
en Ginevra onbedacht gewaar wordt. Hij krijgt achter
docht, doch beschuldigt zichzelf van dwaasheid, van onbe
schaafdheid om zulke vermoedens, en wil weg, weg! En
hij rijdt.., den weg op dien l3alan reed. Hij hoort ook van
dien boschduivel, doch drijft voort als in een droom, valt,
loopt verder tot in den burg van Pelham. Dezes zoon
Garlon spreekt lichtzinnig over de koningin wiens kroon
Balin voert. Balin stuift op, doch houdt zich in en zegt
zijn zeg in Garlons aangezicht. 's Anderendaags als Gärlon
zijn spot herhaalt, slaat Balin zijn zwaard stuk op Garlons
hoofd, die valt. Nu wordt de geweldige aangevallen door
Garlons volgelingen; Balin wijkt in de kapel, en vindt daar
eend lange lans, neemt ze, treedt buiten en rijdt weg. Na
-

-
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lang loopen valt hij en zijn schild ziende weent hij : «0
mijn geweld ! f) en durft het niet langer dragen... Vivien,
de sluwe jonkvrouw, ontwaart hem en vraagt zijn bijstand :
en daar Balm klaagt dat hij onwaardig is 't schild nog te
voeren, vindt de valsche Vivien een leugen uit om de
koningin van ontrouw te betichten. Balie nog half achter-.
duchtig gelooft het, wordt woedend, brijzelt het schild ;
en Balan, die niet ver af aan 't dolen is, denkt : « 't Is de
boschduivel ! » en zet de sporen ; Balie grijpt 't schild van
Viviens knaap en Balie en Balan loopen op elkaar en zijn
beide doodelijk gekwetst.
De valsche feeks Vivien bespot ze en laat ze als dood
lá ggen . Intusschen openen de broeders de oogen en ver
malkaar. En Balan, Balie gehoord hebbende, zegt-ken
dat Vivien gelogen heeft en dat hij, Balfin, weer te onstuimig
is geweest. En zij sterven in malkaars armen.
5. Merlijn en Vivien. Vivien zit aan Merlijns voeten;
want zie wat gebeurd is : Vivien had last gekregen van
koning Mark naar 't hof te gaan, met boos inzicht; en was
in 't gevolg van Ginevra heengedrongen : dat deed ze als de
koningin mét Lancelot op jacht ging. Vivien vervolgde ze
en broedde haar plan... Zij merkte alles op, sloop overal in,
zaaide kwade vermoedens. De koning verstond hare valschheid, en zij kon hem niet bedriegen. Doch Merlijn wilde zij
winnen, en wist door hare aanhoudendheid zijne aandacht
op te wekken ; zij volgde hem nu hij droefgezind wegging:
nu zit ze bij hem, en dient en vleit en streelt hem zoo, tot
hij haar laat begaan, en dan vraagt ze : ((Mint gij mij ?
op zijne beaming spreekt ze zoo innig, en vraagt
eindelijk 't bewijs van zijne liefde : de kennis van het
toovermiddel dat macht geeft over hem ! Dat ware ver
echte liefde. Doch dat wil Merlijn geenszins -trouwe;n
reeds te veel, zegt hij, vertrouwde hij haar met 't bestaan
van zulk middel te openbaren. Zij begint en herbegint van
hare getrouwheid en liefde, en haren wensch ; en stil spreekt
Merlijn van zijn tooverrniddel, en welke hezwaar hij er
tegen heeft, het Vivien kenbaar te maken; groote bezwaren
zijn 't. En immer dringt ze aan; en hij vertelt hoe het ontstond en tot hem kwam en hoe dwaas hij zou zijn het mede
te deelen; zij zou 't gebruiken al ware 't maar tegen deze
-
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van de Tafeironde als ze over haar spreken. Als Vivien dat
hoort, valt ze uit, en maakt allerlei beschuldigingen tegen
die ridders, tegen alle! En Merlijn zegt « En aan haar zou
ik 't middel kenbaar maken; aan zoo 'n valsch ding! »
Zij is woedend - en niet wetende wat aanvangen begint
ze te weenen, en herneemt hare treken, dat ze hem toch
altijd zal beminnen... En een storm breekt uit, en zij,
bevreesd, zoekt bescherming in Merlijn's armen, doch zet
intusschen haar bekoringswerk voort. Tot Merlijn moegezaagd, overweidigd door 't aandringen het middel kenbaar
maakt; en in slaap gevallen wordt hij 't slachtoffer van
zijne dwaasheid; want de heks aarzelt geen oogenblik.
6. Lancelol en Elaine. - De jonkvrouw van Astolat
bewaart Lancelot's schild. Hoe 't komt? Wel, Lancelot is
naar 't diamant-toernooi, waar sinds acht jaar een diamant
als prijs gegeven wordt, door Arthur in een koningskroon
gevonden. Nu is 't de negende. Lancelot heeft de acht
andere gewonnen, en dacht ook dezen te winnen; doch
Ginevra was onwel, en kon niet mede, en Lancelot meende
best bij haar te blijven. Als Arthur weg was verweet Gi
nevra Lancelot om dat achterblijven. Deze antwoordde:
«Zijt ge nu zoo veranderd, en mij moe, en getrouwer aan
den koning? - Ginevra lachtte : « De koning, die volmaaktheid! Wat bekommert hij zich om mij

». - « Doch

hoe kan ik nu gaan? » - « Blijf onbekend, zeide zij,'t zal te
meer eer zijn ». En Lancelot ging, en al dolende kwam hij
te Astolat aan, gaf er zijn schild af en vroeg er een ander,
zonder erkenningteekens. Lavaine zou hem als schildknaap
vergezellen. En Elaine, als zij den ridder zag, was er erg
mede ingenomen, en beminde hem. En 's avonds bleef
Lancelot lang bij hen en vertelde van Arthur en zijne oor
logen, en onderhield hen dan geestig; en zij, zij droomde
van den vreemden ridder. En 's morgens kwam ze vroeg
haar broeder groeten en vroeg of Lancelot van haar een
gunstteeken wilde dragen; om te beter onbekend te blijven
aanvaardde hij. En nu bewaart zij zijn schild.
En op weg verneemt Lavaine dat de ridder dien hij
vergezelt Lancelot is. Laat me nu nog Arthur zien, en
dan heb ik genoeg gezien », zegt Lavaine; en hij ziet Arthur.
En 't steekspel vangt aan... Lancelot strijdt ongeëvenaard,
-
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totdat Zijne vrienden, hem niet kennende, tegen hem samenvliegen, zijn paard dooden en hem kwetsen.. Lavaine
vecht dapper, doch Lancelot neemt nu zijn paard, en in
eene laatste krachtinspanning drijft hij de tegenpartij terug
en is overwinnaarS Hij vlucht half stervend met Lavaine
in een bosch, en wordt door eenen eenzaat binnengehaald.
De ridders vragen intusschen waar de overwinnaar is,
en Gawein wordt gezonden om hem op te zoeken en den
diamant te dragen. Mistevreden gaat Gawein. Arthur vertelt aan Ginevra van den ridder; zij zegt «'t Was Lancelot!)) -.« Ja? zegt de koning; 't verheugt me hij droeg een
gunstteekén eener jonkvrouw; zeker bernint hij iemand ».
Daarop gaat de koningin voort, geweldig geschokt; zij
weent en roept en jammert.
En Gawein komt te Astolat; hoort hoe de zaken staan;
hij zou wel wat willen furten met Elaine, doch als hij hoort
hoe ze over Lancelot denkt: «Wel, goed! ik verlaat u,
zegt hij; maar 't verwondert me toch van Lancelot. Nu, hij
droeg een teeken van u! Wel, we zullen malkaar weerzien
aan 't hof, hoop ik! Adieu! » Hij geeft den diamant aan
Elaine voor Lancelot, en rijdt neuriënd weg. Hij verhaalt
zijn wedervaren aan den koning, die ongezind heengaat;
doch Gawein kijkt eens verwonderd en gaat ook, en vertelt
nu aan iedereen van Lancelot en Elaine; en men vergeet
te drinken op de gezondheid van Lancelot en Ginevra, en
men doet het nu op Lancelot en Elaine. Ginevra berst
schier van jaloerschheid en gramschap. En Elaine heeft
gevraagd aan haren vader, Lancelot te mogen verzorgen,
en gaat en vindt den ridder. Deze verstaat aldra Elaine's
hart en is bekommerd; zij verzorgt hem zoo teeder, dat hij
haar wel lijden mag, doch liefde is 't niet; hij zou wIllen,
maar weder komt dat ander beeld voor hem; dan is hij
somber en kort; en Elaine treurt. Lancelot geneest, en weder
te Astolat gekomen verzoekt hij aan Elaine hem te vragen
wat ze begeert... Zij aarzelt, doch zegt eindelijk : « Uwe
liefde!)) - ((Onmogelijk, antwoordt Lancelot; vergeet mij.))
En hij vertrekt; en Elaine treurt en verkwijnt, en openbaart
hare laatste begeerte aan haar vader en broeders : In een
boot, als ze dood is, wenscht ze gevaren te worden naar 't
hof met haren brief in de hand, en den stommen knecht
;
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als stuurman. Na tien dagen sterft ze en wordt zoo ver
voerd.
En Lancelot heeft intusschen de koningin gevonden
en wil haar de negen diamanten geven, doch vertoornd
werpt zij ze in den stroom juist als Elaine op de boot
voorbijvaart. Arthur ontwaart 't wonder vaartuig, laat 't lijk
-

binnen halen en ziet den brief, aldus opgesteld : ((ik kom

u vaarwel zeggen, Lancelot, ik die u te vergeefs bemind
heb. Bid voor mij . Lancelot verhaalt daarop hoe zij hem
zijne liefde vroeg, wat niet kon; en hoe hij weggekomen
was : hij dacht niet dat zij 't zou besterven. De koningin
vraagt hem heimelijk vergiffenis voor hare jaloerschheid,
en Arthur wenscht dat Lancelot Elaine had bemind en
gehuwd. Doch Lancelot zegt niets, maar gaat langs de
rivier zuchten over zijnen toestand, zijne liefde, Zijne
2ondebanden, die hij toch zou moeten verbreken.
7. De heilige Grczzi. - Parsifal heeft de wereld verlaten,
leeft nu in een klooster en vertelt aan broeder Ambrosius
hoe hij door 't zien van den heiligen Graal er toe kwam als
monnik te leven. 't Was de ware graal, dien hij zag, de
schotel door Jozef van Arimathea naar Glastonbury gebracht. Zijne zuster zag hem 't eerst, en meldde het hem;
en al de ridders baden en vastten om het wonder te zien.
En daar was een engel van een ridder, Galaad genaamd, de
de verkorene van zijne zuster... Dan kwam het als in een
donderslag, de H. Graal; Galaad zag hem; de anderen niet,
en zij zwoeren hem op te zoeken een jaar lang. Arthur was
afwezig doch toen hij terugkeerde aan 't hof was hij om
dien eed heel bekommerd, waarschuwde zijne ridders dat
ze niets zouden vinden en dat velen nooit meer zouden
wederkeeren . Een laatste afscheidstoernooi werd gegeven
waar Galaad en Parsifal vooral in uitschenen, en daarna
vertrokken ze.
Parsifal reed door een eenzaam land, lang en droevig
en heel ontmoedigd. Hij ontmoette vervolgens Galaad, die
altijd voort den Graal zag; en samen trokken ze verder en
gingen door een ijselijk moeras waar Parsifal niet volgen
kon; en verder steeds geraakte Galaad tot hij de verre stede
bereikte waar Parsifal hem niet meer kon bereiken, doch
hij zag van verre den heiligen Graal.... Andere gevarenis-
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sen kwam hij nog tegen : eene stad, waar hij haar vond, die
hij eens beminde. Daar bleef hij eerst, doch vluchtte op 't
einde in halve wanhoop... En ook Bors ontmoette hij, die
na lang reizen gevangen genomen was, in 't gevang den
H. Graal mocht zien en dan verlost werd... En ridder
Bors had Lancelot ontwaard, heel dol vooruitrenn.end....
En als zij terug waren, hadden zij enkel den H. Graal
gezien. De anderen niets dan stormen en avonturen, b. v.
Gawein; Lancelot had vreeselijke dingen tegengekomen,
maar hij had eene zonde, zeide hij, die hem belette den
13. Graal te zien, dien hij toch in zijn geweld en dolheid
meende ontwaard te hebben. -- Zoo was Arthur's waar
bewaarheid : De meesten hadden niets gezien -schuwing;
en velen waren achter gebleven, en de besten waren of
gingen heen : Galaad en Parsifal. Dat was te hoog, zeide
Arthur; dat elk doe wat hem is opgelegd en wat hij kan.
8. Pelleas en Etarre. — Nieuwe ridders maakt Arthur
om de opengelaten ruimten te vullen. Pelleas, een konings.
zoon, komt naar 't hof van Arthur, hij is wel geoefend,
sterk en tot ridderdienst gereed. Arthur slaat hem ridder.
Vurig, met een gretig hart, wacht hij op de geliefde die hij
dienen zal. En zie, hij ontmoet Etarre, met haar gevolg, die
naar 't hof trekt, en de bedeesde jongeling is verblind door
hare schoonheid, doch wekt bij haar slechts lachlust op ;
zijn krachtige bouw nochtans doet haar hein vragen als,
haar ridder om den ring te winnen, die te Caerleon als
prijs van een steekspel is uitgeloofd. Pelleas is over van
blijdschap. Hij wint; maar Etarre, die eenige dagen aan
't hof blijft, is onhoffelijk en ruw voor haren ridder. —
«Dat zijn proeven, die zij neemt op mij », denkt Pelleas en
volgt haar bij hare heenvaart. Zij bespot hem en laat hem
aan de poort van haar kasteel buiten. Pelleas toont zich
trouw en blijft daar staan. Zij wordt gram en zendt hare
drie ridders om Pelleas te binden; deze laat zich binden en
binnen 't kasteel brengen. Zij hoont hem bitter en spreekt
kwaad van den koning; dat doet den jongeling pijn, toch
blijft hij gelaten buiten. Dan komen de drie ridders allen
samen op hem. Gawein, op avontuur, ziet dat en wil bij
doch Pelleas laat het niet toe, ontzadelt alleen-springe,
de drie aanvallers en laat zich dan weerom binden. Etarre
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is zoo woedend, dat het Pelleas schier ontgoochelt, en zee
werpt hem buiten, gebonden. Gawein, verbluft, maakt hem
los, en over alles ingelicht, biedt hij zijne hulp aan: hij zal
in het kasteel dringen en voor Pelleas' liefde pleiten; binnen
drie dagen zal 't antwoord komen. Pelleas staat toe, doch na
drie dagen heeft de rustelooze jongeling nog niets vernomen
en gaat naar 't kasteel, en daar de poort open is, treedt hij
binnen; alles rust; Gawein en Etarre vindt hij samen
rustende. En weder keert Pelleas, aan 't hart getroffen. Hij
besluit ze te gaan dooden, doch hen ziende, vindt hij dat
laf, en wil niet, gaat weg, keert weder, legt zijn naakt
zwaard over hunne keel en holt in den nacht weg... Etarre
voelt 't koude zwaard en ontwaakt, verstaat de waarheid,
valt uit tegen Gawein en zucht haar leven lang, doch te
vergeefs, om Pelleas. En deze stormt voort tot de plaats,
waar Parsifal monnik is, en afgemat rust hij daar, al droomende van het verraad. Ontwaakt, verneemt hij dat Ginevra
ook niet trouw en kuisch is, dat de ridders hunne belofte
niet getrouw zijn... Hij vlucht weg, en komt nabij Camelot
op Lancelot, scheldt op 't verraad der koningin, waarop
Lancelot hem aanvalt en ontzadelt en zich aan Pelleas
bekend maakt. Beiden komen samen aan 't hof, bij de
koningin, ontmoedigd. Deze is verwonderd over Lancelot's
spoedige terugkomst en vraagt aan Pelleas of hij 't niet

lijden kan door Lancelot te zijn overwonnen. De jonge
ridder spreekt niet. « Hebt ge verdriet?)) vraagt ze. Hij
beziet haar en sist : (( Had ik een zwaard! » en verdwijnt.
Pijnlijke stilte volgt en Mordred zegt: ((de tijd naakt ».
9. Het laatste Steeks1bei. - 't Was de dag nadat Tristarn
het haissieraad van edeisteenen gewonnen had in 't groot
steekspel dat Lancelot voorzat. De herkomst van 't kleinood
wordt verhaald : 't komt van een meisje door Arthur en
Lancelot gevonden en dat als klein kind stierf: de koningin
gaf 't sieraad, waaraan zulke droeve herinnering vast was,
aan Arthur als toernooiprijs : zij noemden het : 't feest der
doode onschuld. En juist eer 't begon kwam een kwetsende
trotseering van wege den Rooden Ridder uit het Noorden,
en de koning liet Lancelot als rechter over het stekspel te
huis. En de groote ridder voelde zich op zijn ongemak:
't weder was droevig; hij zag de toernooiwetten overtreden

378

TENNYSON'S KONINGSIDLLEN

en sprak niet. Dan kwam Tristam, de anderen deinsden
en Lancelot beefde er bij, en zuchtte « Waar is de roem
onzer Tafeironde? » En Tristam zei tot de edeivrouwen
« De schoonste is bier niet; ik hou mijn prijs!)) En de
edeivrouwen zuchten « Hoe grof! Waar is de roem der
oude Tafeironde ?» En de regen vie] eii binnen vlood de
menigte en zocht vermaak, luidruchtig en onhoffelijk dat het
de koningin kwetste, en bedroefde... En 's anderendaags
was de nar Dagonet aan 't dansen en Tristam vroeg hem
reden van zijn dol gedrag. «Uit mangel aan wijzer gezelschap! » zegt Dagonet. Tristam speelt en Dagonet staat
stil, en als de ridder stilhoudt danst de nar weder, « want
op zulke gebroken muziek als de uwe, zegt hij, wil ik niet
dansen als gij te werk gaat breekt gij de muziek van
Arthur en van uwe bruid! » En zoo in kernige zinriespreuken
zegt hem Dagonet hoe dwaas hij, Tristam, handelt, en hoe
onedel het is, niet Arthur's geloften te houden, niet's konings
deugden te verstaan, enkel te verstaan en te doen wat kwalijk is... en weg is hij al dansend. En Tristam rijdt naar
Lyonnesse, en hij droomt van vorstin Isolt. Zoo rijdt hij
met haar voor oogen, slechts ontwaakt door 't spoor of
't gerucht van 't wild, want zijne liefde is niet zoo groot
dat ze den jager in hem doodt... En hij. herinnert zich hoe
Isolt door Mark werd veroverd in zijn afzijn; en hij bedenkt
hoe hi* zijn huwelijk aan de koningin zal overfluisteren, zijn
huwelijk met haar naamgenoot, Isolt van Brittaniën. Was
't haar naam? of haar schoonheid? of liefde?
Intusschen is Arthur in de vijandelijke streek gekomen;
hij brandt het nest uit, en alles is nu veilig in 't land, en
toch keert Arthur terug met angst in 't hart.
En Tristam vaart verder en vraagt zich af hoe hij Isolt
vinden zal, en komt te Tintagil. Isolt hoort hem komen en
herkent zijnen stap... Nu volgt hunne ontmoeting, waar
zij haren haat voor Mark in hartstochtelijke bewoording
uit... en verder hoe zij naar hem, Tristam, smachtte, en hoe
hij nu gehuwd is! En hoe zij 't vernam... En hij : « hoe de
naam hem betooverde! » 0, Isolt was, zegt ze, een oogen
blik buiten haar zelve en wilde in een klooster! - «Nu
niet, zegt Tristam; als ge oud zijt, dan kunt ge dat doen ».
- « Hoe grof, zegt Isolt; als ik oud ben wil ik nog uw
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liefde ; beloof me dat, zweer het! » Edoch, eeden, neen,
daar houdt Tristarn niet van; hij is reeds meineedig, hij
zwoer riddertrouw en de beloften aan Arthur, in een oogenblik van geestdrift en goede meening. Dat kon een oogenblik gaan; maar met Ginevra's voorbeeld kwam ontrouw.
En nu, geene eeden; vrije liefde veeleer. ((Dan ben ik ook
vrij, zegt Isolt; moest ik eens een anderen verkiezen?))
Doch Tristam denkt aan 't sieraad dat hij mede heeft, en
lacht, ((laten we DU eten en drinken! » En Tristam zingten hij toont het haissnoer... en zegt : ((Gewonnen, voor
U! » en doet het haar om der hals, en als hij zich buigt om
haar te kussen rijst Mark uit den donkeren achter hem, en
Tristam valt met doorkioven schedel.
Als Arthur dien nacht te huis komt is alles stil en
duister. Iemand snikt in de duisternis aan Arthurs voeten;
't is zijn nar, die hem nooit meer zal doen lachen.
10. Ginevra, * Ginevra is gevlucht en zit eenzaam te
Aimeshury
: Mordred's heerschzucht en valschheid heeft
dat veroorzaakt, en zijn haat tegen Lancelot, die den
bespieder eens betrapt had en onzacht behandeld niet
wetend wie het was; sinds haatte hem Mordred; de koningin
dat vernemend vreesde en had als een voorgevoelen dat
hunne schuld zou aan 't licht komen. 't Werd zelfs onuitstaanbaar en zij vroeg Lancelot heen te gaan; doch deze
stelde uit en bleef verdagen, tot zij eindelijk vóór 't scheiden
een laatste bijeenkomst belegden. Mordred vernam het van
Vivien. Te midden 't hartstochtelijk vaarwel hoorde Lancelot
dat hij omzet was, vloog buiten, wierp Mordred voor
dood op den grond, en alles was stil. Doch Ginevra zag
haar verloren; Lancelot wilde haar medenemen, maar zij
wilde niet, en Lancelot liet ze naar Almesbury vertrekken
daar ontvingen haar de zusters zonder haar te kennen. En
nu zit ze daar, en 't nieuws is gekomen van Mordred's
opstand, wijl Arthur Lancelot beoorloogde, en zij denkt:
((Hoe moet het volk en de koning mij haten ». En een
meisje, in haar proeftijd nog, is bij haar en zingt een liedje:
((Te laat ! » Dat treft de koningin die weent, en 't meisje
zegt: «Ween niet ; gij hebt geen kwaad gedaan, en uw
lijden kan niets zijn bij 's konings vergeleken : die lijdt om
zijn land en zijn booze koningin a. - Dat pijnigt haar, en
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voorts : «0 ja, 't is droevig dat zij vrouw is, zij de oorzaak
van al 't kwaad aan 't hof)). In haar smart antwoordt de
koningin: « Wat weet gij daarvan?)) - «0 'k weet de
wondren, klinkt 't antwoord, van den tijd, eer de koningin
kwam, 't was alles wonder en goed eer zij kwam! « « Konden die wondere aiweters dan niets voorzien?)) « Eén, een bard voorspelde 't in zijn gebroken lied ». En de
koningin wordt achterdochtig en zwijgt. «0 'k ben dwaas,
snatert de kleine voort, 't is enkel alles 't woord van mijn
vader! Maar wie was hoffelijkst aan 't hof?)) - De koningin
zegt : « Lancelot en de Koning. » - « En Lancelot is vaisch I
dat kan niet...)) De koningin wordt toornig, de onschuldige woorden kwetsen haar zoodat ze 't kind wegjaagt; en
straks is ze weer spijtig om hare oploopeudheid. En zij herdenkt den tijd toen zij 't eerst den koning zag, dien zij
meende niet als Lancelot te zijn... En hoor, een krijger
komt,. en de kreet klinkt: ((De Koning! » zij richt zich op
en luistert... stappen naderen en zij valt 't gezicht ter
aarde, en nu klinkt eene stem, de zijne : « Ligt ge hier zoo
laag... ja... want uw werk is moord en oorlog... ik kom te
strijden tegen hem die steeds nog hoffelijk is... en nu is
Mordred op! Hier laat ik er eenigen te uwer bewaking.
Hoor nog eens wat gij hebt misdaan. Wat deed ik niet, en
nam ik niet voor? 't Ging alles eer gij kwaamt; doch dan
kwam uw zonde, dan die van Tristam en der andren... dat
alles is uw werk! En alles is weg; mijn leven ook is nu zonder
doel, of waarde. Hoe zou 't ook kunnen gaan als voorheen?
- Neen, 't is uit; ik laat u aan uw schande ». En de
koningin kruipt nader en omhelst zijne voeten; en weder
klinkt het : « De eerste gramschap en nijd is voorbij, ik
vergeef u... Want spijts alles bemin ik u nog! Misschien als
ge boete doet en u zuivert zullen we hiernamaals weer malkaar ontmoeten. Dat is mijn laatste hoop, laat ze mij! En hoor,
nu moet ik ten strjde, tegen Mordred, hem dooden en
zelf den dood vinden. Nooit meer keer ik terug; vaarwel! »
Zij, als hij weg is, sluipt achter naar 't venster om
nog eens zijn gelaat te zien! Te laat; den, helm neder verdwijnt hij in den nachtniist. En hartstochtelijk roept
Ginevra «Heen! Weg! door mijne zonde en naar zijn
dood 1 En hij vergaf me. Wat nu? Dood? Mijn schande
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leeft; en hij toch sprak van hoop. 0, ik was te laag voor
U,.. 'k vond Lancelot. Doch nu zie ik hoe gij de hoogste
zijt, en ook de meest menschelijke; Lancelot niet noch
een andere. 0 had ik U verstaan en gezien... » Rond
haar weent alles, en ook zij kan dit nu. ((Zietwie ik ben; toch
mint me nog de koning. Neemt me op en laat me boete
doen !» Zij wordt opgenomen, wordt na weinige jaren abdis
en sterft drie jaren na dien.
De Hen'waart van Athur. - Bedivere monnik geworden
vertelt: ((Koning Arthur kloeg hoe al zijn werk vruchteloos
was... En 's nachts had hij een droom waarin Gawein hem
zijn dood voorspelde. Bedivere troostte hem; Gawein was
toch immer in zijn leven lichtzinnig geweest. « Op, heer
koning, vecht als eertijds ». Doch nu was 't heel ander,
tegen zijn eigen volk. En de strijd ving aan; Mordred werd
afgeslagen in Lyonnesse. 't Was een dikke mist; als 't klaar
werd zag men niets dan dooden. En Arthur ontwaarde
Mordred, liep hem op, en zelf getroffen viel hij met zijn
vijand. Daar hij zich voelde sterven gelastte hij Bedivere
zijn zwaard Excalibur in 't meer te werpen; tot tweemaal
toe liet de ridder zich bekoren door 't schoone gevest en
verdook 't zwaard. Maar Arthur las het in zijn oogen en
gelastte hera op doodstraf een derde maal het weg te wer.
pen. Nu liep Bedivere en wierp 't zwaard weg en zag een
arm het opvangen. En Arthur voelde zijn einde naderen en
Bedivere droeg hem naar den meerkant; en daar gekomen
zagén zij een zwarte boot, als een rouwwagen aan dén
oever : drie statige vorstinnen stonden erin : Arthur
werd in de boot geplaatst, en de koninginnen weenden en
ontdekten zijn bleek, bebloed gelaat. En Bedivere jammerde luid: ((Waar moet ik naartoe?)) - «Bid voor mij »,
zeide de koning. ((ik ga naar 't eiland Avilion rusten ». En
zij staken van wal; en een verrejuichkreet hoorde Bedivere
als de boot in de verte verdween. En de nieuwe zon rees,
die een nieuw jaar aanbracht.

II
Bij een eerste gezicht reeds valt het in 't oog dat we
hier niet een epos hebben met eene eenheid gelijk in schier
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alle andere, waar, rond de groote handeling, als rond een
stam, zich al 't bijkomende sieraadvormig slingert, of
waarin slechts de tot het uitwerken van die hoofddaad
noodwendige en aanvullende gebeurtenissen worden voorgesteld; neen. 't Heeft meer dan een zweem van uiteen loopendheid en zelfs schijnen verschillende van die onder
geschikte verhalen, die heel goed alleen een geheel vormen,
schier ten eenen male aan de Tafelronde vreemd : als
hijv. « Geraint en Enid» of « Merlin en Viviën » ja zelfs
« Gareth en Lynette ». Edoch, dat ligt vooral aan de opvatting, die deze schijnbaar vreemde deelen moet klaarder
aan toonen als middelen tot het einde dat de dichter voorheeft. Want dat Tennyson één epos heeft willen maken
behoeft zelfs niet uit zijn woorden bewezen te worden,
waar hij in een vroegtijdig dichtstuk The Epic, benevens
een brokstuk uit den laatsten zang, 't getuigenis geeft een
heldendicht: «Koning Arthur,» gemaakt of beter ontworpen te hebben. Helder genoeg blijkt het uit zijn ((Epilogue
to the Queen ))
-

Accept this old imperfect tale,
New-old, and shadowing Sense at war with Soul,
Ideal manhood closed in real man,
Rather than that gray king...

Eerder dan de geschiedenis van Koning Arthur en zijn
Ridderschap wil de dichter ons door zijn verhaal den strijd
uitbeelden tusschen ziel en zinnen, tusschen geest en stof:
en daarom is heel het epos maar eene allegorie, als andere
nog grootere meesterstukken, Dante's «Divina Commedia ,»
of Gcethe's ((Faust)), tweede deel vooral. Evenwel omdat
we nu allen hebben leeren denken en waardeeren naar
gegeven maatstaf, naar oude eischen en regelen die gemaakt zijn op de oudste meesterwerken, en die men niet
in eens mag over 't hoofd zien, zullen hier vele bedenkingen geopperd worden, eer men als een waar heldendicht
deze oude eigenaardig-verwerkte legende zal willen bewonderen.
Dit gedicht heeft niet eens de verdienste van een epos
als « Dreizehnlinden» dat een heele gewezene wereld, een
veelbeteekenend tijdvak uit de geschiedenis ontrolt en doet
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herleven. Want geschiedenis ligt er al heel weinig aan ten
grond; de wereld die de dichter ons schetst is eene onwezenlijke wereld, die enkel in de middeleeuwsche romans
gekend is; en dáár had zulke voorstelling nog de verdienste
dat ze geschiedde te goeder trouw; want men geloofde
aisdan dat die ridderschap bestaan had met hare avontuur
lijke tochten, haar toover- en wondergebeurtenissen; en
die oude scheppingen waren toch ook de weerspiegeling
van 't vroom geloof dier dagen, van de heilige trouw aan
den vorst, van hooge vereering voor de vrouw, van edel
beschermen der zwakken en ongelukkigen; zij waren de
ontvouwing van de toenmalige kennis en kunde, de waar
neming van denken en doen. Maar onze tijd gelooft niet
meer aan die schoone ridderwereld, weet eveneens dat
noch FT. Graal noch Tafelronde noch Arthur zelf ooit
bestaan hebben, of ten minste in verre niet gelijk deze
vorst wordt afgeschilderd.
-

III
Wat blijft er dan nog?
0, er blijft nog veel, heel veel ! En vooreerst de
prachtige allegorie, de zedelijke beteekenis: het hooge en
groote doel dat Arthur met zijne instelling der Tafeironde
beoogt, gedurig ontzenuwd door de zwakheid in den
mensch; 't is de geschiedenis van eenieder, van 't nastreven
van elk ideaal, dat zoo weinigen ooit bereiken; want het
vleesch is krank, en het lichaam dat de ziel in haar opwaarts
trachten, noodig heeft, als Arthur Ginevra, verstaat niet dit
hooge verlangen en grijpt te dikwijls zijn voldoening en
zijn genot nader waar het ze voelt en smaken kan.
En ook de personen blijven, de handelende personen;
zij zijn ontdaan zelfs van zooveel buitennatuurlijks: toovermiddelen, monstertusschenkomsten en hemelwonderen;
en wat zij doen en verrichten is zoo tot het zuiver menschejke teruggebracht, dat we met de oude legendehelden

kunnen medeleven. Zij voelen als wij, ze handelen als wij,
zijn met hartstochten bezield die elk menscherihart doen
trillen, zoodat ze niet meer zijn 't onmogelijke, 't duistere
uit het onbekende verleden, maat de mensch, altijd lijdend
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en strevend, daar in die verre tijden die we ons niet
herinneren kunnen, evengoed als nu, evengoed als immer.
En de persoonlijkheid van Arthur blijft in hare vreese
le tragiek voorgesteld: een vorst goed, edel, grootmoedig
en argeloos, bedrogen door haar die hein 't duurbaarst is
ter wereld, en door hem die hij zijn trouw sten vriend noemt.
En zijn hooghartig streven ziet hij al met eens verijdeld,
en 't verraad van die beide meest geliefden, die hem
steunen en sterken moesten, doet een heele leven als een
berg ineenstorten. De wezenlijkheid, de tastbare waarheid
van zulk een bestaan ligt niet ver verwijderd ; 't is het oude
en toch immernieuwe lot dat zoovelen treft, niet minder
vorsten dan eenvoudige menschen. En hetgene zulke
ontrouw vernietigt is even kostelijk, 't is doorgaans 't geluk
van een menschenleven.
En zoovele andere gaven blijven dingen, die langer
dienen uiteengezet te worden, en die van dit epos een
prachtgedicht maken, dat zoowel als vele andere dienen
kan tot maatstaf voor werken die in dezen aard nog kunnen
vervaardigd worden.
Iv
De eenheid der « Idyllen» ligt in de allegorie, in
't ontwikkelen en ophelderen van 't geen de dichter ons in
zij ne reeks gedichten toonen wil: 't streven van eene edele
ziel, die ter aarde komt, als ons in de ((Coming of Arthur))
Wordt getoond, als eene ster uit den hemel, als een licht
uit den breeden Oceaan. Zijn huwelijk met Ginevra zal
't zinnebeeld zijn van de ziel met het stoffelijke en zinneljke
deel vereenigd: het lichaam. Dat is de voorzang.
De groote hefboom tot edele machtige daden zal zijn,
naar Arthurs eigen woorden, de zuivere, maagdelijke liefde:
deze is, boven alles, bekwaam tot het stoutste ondernemen,
tot het ophouden van een man, tot het uitroeien van wat
laag is in hem, tot het aankweeken van grootsche gedachten, van waarheidsliefde en roemzucht : al 't gene een man
moet groot maken. Helaas, men zou het geheele gedicht
kunnen noemen : de verijdeling van al wat verheven en
goed is door schuldige liefde. Want aan 't schoone vers
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« Sterk is de liefde » voegt de dichter toe «hemelsche
liefde ! » Evenwaar als dat, zal het klinken: «Een ramp is
de liefde, schuldige liefde! » Zij is het die hier alle kracht
omverwerpt en vernietigt.
Om nu tot de allegorie weder te keeren: eerst hebben
we de jeugd met al haren gloed, de jeugd als alle harten
ontgloeien voor 't edele en 't schoone; en zoo bloeit de
ingerichte Bondschap, zoo wint ze veld in 't strijden tegen
alle onedele gewoonten, vooroordeelen, in 't betrachten
van 't achtervolgde ideaal: 't is hier de jeugdige drang in
Gareth; ofwel nog beproefd en bekoord zegeviert ze, als in
Geraint... 't Geweld moet toch getemperd zijn; wij zien
het in «Bahn and Balan », want 't kwade vermoeden uit
't gedrag van Ginevra kan reeds onheil berokkenen bij
driesten en oploopenden : doch sluwe valschheid is hier
veeleer de oorzaak van hunnen dood: nochtans onschuldig
stervende zijn ze ook niet ongetroost. Zoo we reeds 't kwade
voorbeeld onheil stichten zagen, zien we hier den onder
gang van hem, die voelt dat hij verkeerd doet met zich aan
zijn zinnen over te laten: maar aan 't geweld van liefdebetoon van Vivien geeft hij toe en wordt het slachtoffer van
zijne zwakheid. En Lancelot nu, die voor alle edele ondernemingen gereed zijn wil, heeft aan de hartstocht toegegeven : en zie dat brengt geen kracht, neen, maar ware
dwingelandij, die lastig wordt, die ongelukkigen maakt
belet nog mede op te gaan in 't hoogste streven, hoe veel
lust hij er ook toe hebbe. Ach! waar zijn ze die sterk
blijven, die de vaan van 't ideaal hoog houden? Zoo weinigen zijn volvorm : eene oogenbiik geestdrift mog ze
vervoeren en aanzetten tot den tocht om den H. Graal,
bijna niemand zal volhouden, zal kunnen 't doel bereiken.
Slechts hij die de stof vertreedt, eene ziel als Galaads, daar
deze volmaakt is, en de schoonste deugd met de engelen
gemeen heeft : de zuiverheid. Zelfs Parsifal, de Reine, en
Bors, de goede, komen er enkel toe den Graal van verre
te zien; en Lancelot hoe aanhoudend en hardnekkig hij
ook is, vermag het niet, tenzij in halven droom, omdat hij
er toch toe geraakt is zijne zonde te verfoeien...
En de besten als Parsifal verlaten de ijdele wereld,
-
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omdat zij zien dat men niet het hoogste doel kan erlangen,
in ridderspel: ook de koning niet...
Nu is de jeugdgloed voorbij, die allen onweder
blijven nog de minderen; de-stanbrmeduk:
geestdrift voor 't goede en 't edele is verzwakt; en immer
vernietigender werkt 't gedrag der koningin; de ridders
schamen zich niet meer voor ontrouw; de jongeren zijn in
die algèrneene verdorvenheid niet meer als vroeger. Hoe
zou 't ook kunnen? 't Is de ondergang dus. - « Pelleas and
Etarre ». - En nu volgt de voorstelling van eenen die zich
heel en al laat medesleen in 't zingenot; hooger trachten
bespot hij : ook vergaat Tristam in zijn zonde. Lancelot is
nog niet in de stof vergroeid en daarom zal hij zich op 't
einde nog tot het goede verheffen. Maar Tristam en Isolt
hebben die verontschuldiging niet... En laatst 't verijdelen
van heel Arthurs edel streven hebben we in de vlucht van
Ginevra. Hier is 't de eindstrijd van ziel en zinnen, gevolgd
door de catastrophe : Ginevra heeft 's konings ondergang
bewerkt, en hij verdwijnt in de groote vernietiging in « the
great battle of the West)) ; maar al sneeft hij er, hoop is
ons getoond, eene plaats waar rust en vrede is; ook op 't

latere heeft hij Ginevra gewezen :, ja, na boetedoen kunnen
lijf en ziel weerom in het hiernamaals vereenigd alle geluk
genieten...
Dat toont in 't kort « Sense at war with Soul)) en
wilden we nu verder pluizen zoo zouden we kunnen wijzen
vooreerst op de verschillende ridders die Gareth bevecht,
en op den laatsten verschrikkelijksten, den Dood, die
bij nadere kennis een bloeiend jongeling is; in de krocht
van den eremijt waar Gareth komt ziet hij eveneens verbeeld ((The war of Time against the Soul of man ; verder
in den bouw van Camelot op de vier kringen, waar de
mensch getoond wordt, stijgende van de laagste waar hij
met de dieren worstelt, tot de bovenste waar hij schier
geest is en vleugels krijgt. Ook op de veriering en de zinnebeelden in Arthurs paleis, of op 's Konings zetel zelf, of op
dien van Merlijn ((dat vreeselick sitten)) waarin Merlijn
vergaat; of in den tocht van Parsifal die met de verschillende bekoringen worstelt; of eindelijk in de benarningen,
als 't toernooi der ((doode Onschuld » en meer...
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Maar daarin zullen we ons niet verdiepen, omdat in
enkele zinnebeeldige voorstelling niet de hoogste kunst
gelegen is, maar in de allegorie te bekleeden, ze zoo uit te
werken dat het leven en de natuur in 't beeld al 't overige
vergeten doen, dat we in de menschen behagen scheppen en
't belang zoeken in de waarheid der gebeurtenissen die hun
lot uitmaken. Want alleen om menschelijke handelingen
zijn we bekommerd ; en hier vervolgen we Arthurs stichting met het hart, en gaan na met stijgenden angst 't stil
ondermijnen van zijn werl, 't graven van den afgrond
waarin de argelooze vorst onvermijdelijk storten zal. En
feiten en voorvallen kon de dichter hier in de sage genoeg
vinden tot het lichamen zijner gedachte, te meer daar hij
niet slaafsch geschiedkundige gegevens volgen moest, maar
vrij kiezen mocht uit de menigte legenden die zoo rijk
bloeiden om de Artussage. En zóó heeft hij ze gekozen,
geschikt en vooral uitgewerkt dat het geheele een werk
werd van groote beteekenis, dat de oude legende vernieuwd,
vermenschelijkt voorstelt, verrijkt met een schoonen zedelijken achtergrond: want niet aan allegorie denkt men
wanneer men in de volle beweging is van de ridderwereld
te Camelot, maar echt en menscheljk rijst de bonte menigte
voor ons, klaar uitgeteekend.

Niet het minst Ginevra.
Want niet als in de oude legende van Malory is zij
aangezet, onwetend door een tooverdrank tot liefde jegens
Lancelot, waar zij bijgevoig ook minder dan half verantwoordelijk is; maar Tennyson toont ze als vrouw, niet ingewikkeld, nog al zwak van karakter, met behoefte aan liefde,
aan zinnelijke liefde, want zinnelijk is ze, hoe ze anders ook
in alles koninklijk trotsch en hoog is En zie eens nu hoe
natuurlijk hare hartstocht ontstaat. Arthur die hare hand
heeft verkregen zendt Zijne bruid halen door zijnén trouwsten vriend, Lancelot. En zij Ginevra, die Arthur zelf
verwachtte, niet wetende dat hij door oorlog was weerhouden, meent dat Lancelot hare verloofde is: zoo vol
verwachting zag ze hem te gemoet, en zie die prachtige
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ridder is dus haar koninklijke gemaal! 0 haar hart is
tevreden en voor hem voelt ze van het eerst oogenblik
liefde, die ze niet moet weerhouden... Maar jawel, 't komt
dra uit dat zij 't mis heeft. 't Kwaad is juist niet erg, ware
die Lancelot niet de hoffelijkste, de mooiste, de dapperste
van al Arthurs krjgers; en hij leidt de vorstin met zich
mede naar Arthur; en 't duurde dagen lang, en 't was in
de lente:
In the spring a young man's fancy lightly turns
to thoughts of love ».
(Loksley Hall).

En zoo komt onmerkbaar in haar die liefde op tot
Lancelot, te meer nog daar ze steeds hem hoort roemen,
hij steeds naast haar staat, hij de vertrouweling van haren
gemaal is, en bij de koningin op 's konings plaats troont
telkens als deze om reden van oorlog, strijd of rechtplegen
afwezig is..; En zoo ontstaat stilaan die betrekking tusschen
haar en Lancelot, die eerst maar samengaan in zang en
heildronk als de twee volmaaktsten; zoo zegt het Lancelot:
« Lancelot, the flower of bravery, Guinevere,
» The pearl of beauty: and the knights at feast
» Have pledged us in this union, while the King
» Would listen smiling... »

Arthur is eigenlijk te goed, en als alle de ingoeden is
hij argeloos en denkt te goed over de anderen. En wat eerst
stof tot onbewimpelden lof is, wordt allengs opgemerkt als
bedenkelijk; die groote gemeenschap tusschen die twee
geeft aanleiding tot toespelingen aan de booze tongen van
't hof; ook is het niet meer zonder reden: de openbare
meening oordeelt over zulke betrekkingen met klaren zin.
En Ginevra, die naast Arthur zou moeten boven alle
menschelijke gebreken staan, wordt dus een stronkeisteen,
en de oorzaak van veel kwaad. 't Voorbeeld van hoog
komende vindt altijd vele navolgers; ook is het de ver
deugdzamen zoeken om hunne-schonigdemr
misstappen te verrechtvaardigen, en ongevreesd "t kwaad
te bedrijven. En zoo wordt de koningin ten grooten deele
de oorzaak van den val der Tafelronde.
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Doch keeren we tot haren persoon terug. 't Feit van die
betrekking is in de legende zoo overbekend dat eene toe-

speling in (ieraint, en eene aanwijzing in ((Merlin and
Vivien» genoeg was. En de dichter toont haar nu bij
Lancelot. Hare schuldige liefde heeft haar verkleingeestigd,
en nog minder bekwaam gemaakt om den edelen koning te
verstaan; veel liefde heeft ze voor hem niet over; hare liefde
tot Lancelot sluit dat ten anderen uit; ze spreekt schier
spottend: ((Wie kan er naar de zon kijken? Zoo'n geweld
van volmaaktheid is nu ook de koning ». En verder: «t Is
zedelijker wijze een kind, en hij heeft de kracht niet tot
regeeren, anders zou hij mij niet verloren hebben I »
's Konings hoog betrachten ook is haar een dwaas begin
((Hij is als van de aarde ontheven in zijn dwazen droom
van zijne Tafeironde, die menschen wil verplichten tot
onmogelijke dingen ». Dat alles is gezegd niet zooveel uit
zucht tot verontschuldiging als wel tot verzekering harer
liefde aan Lancelot; want inderdaad is ze aan die drift zoo
geheel en gansch overgegeven dat ze schier niets daarboven
verstaat; van den koning luidt het : « Hij kommert zich om
mij niet! » 't Is spijt en ijdelheid?: Doch om hem kommert
zij zich nog minder. Maar als 't Lancelot geldt, dan!
Zie eens 't tooneel na Lancelot's terugkomst, als hij
gestreden heeft met een verkenningsteeken gesierd, van
Elaine (( the Lily maid of Astolat ». Zij is niet meer koningin, hare statigheid vergeet ze ditmaal; zij wordt alleen
jaloersche vrouw : eerst besloten koud en hoog te antwoorden, en te toonen hoe ze eigenlijk altijd Arthur hooger
schatte; en dat die diamanten haar niets waard zijn)) ; dan
hem zijne ontrouw verwijten, altijd in matige bewoording;
((verder kan ze niet gaan, de hoffelijkheid verbiedt het, en zij
is Arthur's koningin ». En al sprekende verliest ze haar
voorgenomen houding, laat haar hart aan 't woord, en
komt natuurlijk op Elaine. «0 die diamanten zijn voor
haar : zij is schooner niet waar?)) En die gedachte maakt
haar razend en spijts de hoffeljkheid die haar weerhoudt

grijpt ze het halssnoer en gooit het in den stroom met den
kreet : « Zij zal ze toch niet hebben! » - Meesterlijk, hoe
kort ook; en dan gaat ze haar verduiken om te weenen en
te jammeren. Als ze nu de waarheid verneemt, en hoe
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Lancelot door zijn weerhouden en ontoegankbaarheid het
hart van Elaine gebroken heeft, dan gaat ze vergiffenis
vragen om hare jaloersche woede. «Sea was her wrath »,

zegt de dichter; een wreede zee, die ook in kalmte slachtoffers verzwelgen kan. Maar dat alles is het niet dat haar tot
inkeer of tot een goed voornemen brengt. We zeiden reeds

hoe ze uitwendig de statige edele koningin blijft, met al de
gaven die met zulke waardigheid gepaard gaan. Doch waar

de innerlijke adel ontbreekt, de trouw en de deugd, hebben
die uiterlijke hoedanigheden weinig aangenaams. 't Is om
reden van dezen decorum, of beter uit vrees van de schande
die uit 't openbaar worden harer zonde zou voortspruiten,
dat ze angstig wordt; ook om den koning, want al moge zij

zich ook al weinig om zijne liefde of zijne oplettendheid ten
haren opzichte bekommeren, toch heeft de deugd dit voor
dat voor haar 't kwaad schuil gaat, dat het haren aanblik
vreest, haren aanblik dat een straal uit Gods oog is, dat
licht is uit den hemel; en de zonde zoekt de duisternis.
Ginevra's angst toont haar 't naderend einde, in 't gedrag
der ridders ten haren opzichte. Kon ze nu den schijn redden ; ware Lancelot nu maar weg; niemand heeft nog een
vaststaand bewijs van hunne schuld... Men ziet berouw is
het niet ! En als bij hunne laatste samenkomst Mordred's
kreet weerklinkt, is 't gedaan! Wat baat nog Lancelot's
dapperheid ! De naam is verloren, de schande openbaar.
Zoo ziet zij het in, en al 't verstandige dat ze nu spreekt,
komt uit dien gruw van de algemeene afkeuring. Zulke
vrees is ook reeds begin van wijsheid, ofschoon zij in ijdel
haren grond kan hebben. Zij vlucht dus naar Almes--heid
bury : en daar schijnt ze goed 't afschuwelijke van haar
gedrag te verstaan, en zij zegt « Wat denkt het volk en de
koning wel van mij ? » Nog al geen heiligheid, enkel jammer
om de schande en den verloren naaai, geen berouw om de
verloren deugd. Lancelot leeft nog heel en al in haar, en
als zij herdenkt hoe zij er toe kwam, vermeit zij zich in, 't
voorstellen hoe volmaakt Lancelot was, zooveel innemender
dan de koning, zoo innig hare liefde bejegenend; bij hem
vond zij de warme genegenheid waaraan zij behoefte had.
Hoort ge, ze zondigt wederom. Om bekeerd te worden is 't
noodig dat het lijden haar meer treffe; zij is toch goed van
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inborst, en als zij de rampen duidelijk en tastbaar zal ontwaren door haar berokkend zal dit haar hart kunnen week
maken en uit zulken wecken grond alleen kan de diepgewortelde liefde tot Lancelot worden gerukt. Reeds verneemt ze al 't onheil dat op Arthur is gevallen, dat vermurwt
haar: de koning zoo goed, zoo volmaakt en zoo ongelukkig;
't medelijden is de eerste stap tot liefde. Ware 't niet van
Lancelot dat ware genoeg om hare liefde voor Arthur weer
innig te maken; nu toch is het een verteederen, een toena
een bereiden dat, met Arthur komst en woorden, tot-dern,
ware liefde, in innige bewondering opgaande, worden zal.
En dit is een der treffendste tafereelen, dit laatste samen
zijn : de dichter heeft heel en alleen de verdienste van het
tooneel; in Maroly is Ginevra te veel een dingen; daar
verlost Lancelot haar, als ze op 't punt is te worden verbrand, en na lang kampen staat hij haar af aan Arthur die
ze weder medeneemt; en we zien dan hoe ze weder hare
plaats inneemt naast den koning... bijna op dezelfde manier
als Helena weder de volmaakte huisvrouw van Menelaos
was, in de goddelijke stad Lacedemon, alsof er nooit een
trojaansche oorlog geweest was. Dan mocht men aan Venus
en Eros al de schuld wijten, hier heeft Tennyson de Vrij
handelende, heel -v(rantwoordelijke Ginevra voorgesteld,
alleen aangezet en vastgeketend door de dwingelandij der
hartstochten.
Met welke gevoelens moest zij die komst van Arthur
afwachten? Zie, ze ligt ter aarde, haar aangezicht tegen den
grond gedoken : en van daar voelt ze zwaar als klokslagen
over een doode, de woorden van den koning vallen over
haar... Hij verschoont haar niet, maar laat hooren wat een
vernietiging zij heeft teweeggebracht : eerst oorlog, nu opstand : zij heeft 't voorbeeld gegeven van 't vertreden dier
schoone deugden, die bloeiden, eer zij kwam; nu is zijn
werk en 't Ridderorde te niet en voor immer, alles door
haar. Want hij kan ze niet terug plaatsen van waar ze vervallen is; want hij is een openbare vijand,
Who either for his own or children's sake
To save his blood for scandal, lets his wife

Whom he knows false, abide and rule the house.
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Liever breke zijn hart.
Geen woord is te veel, dat voelt Ginevra; erger verdient
ze; maar als altijd is de koning goed... en zie ze kruipt
onmerkbaar dichter en omhelst zijne voeten en hij vaart
voort met te toonen wat een verleden weg is, voor hem ook,
want hij beminde haar zoo, en nu nog, en vergeeft haar, en
wenschte te kunnen sterven met de hoop haar weder te
vinden hiernarnaals... Want naar zijn dood moet hij heen...
En die vergiffeniswoorden, die woorden van liefde, die
nog verder gaat dan de aarde, openbaren haar heel de
grootheid van 's konings hart; heel zijne liefde ook, want
zonder haar is zijn leven kosteloos, zeide hij...
Dat is de slag dien zij vannoode had; en als zijn stap
wegsterft ligt zij daar nog, onder 't geweld zijner liefde en
goedheid neergedrukt. En hij is weg... 0 hem nog eens
zien! Maar 't is te laat, en nu is 't of haar hart scheurde of
zij verliest alles wat haar leven en haar liefde is... De
koning, Arthur... En zijn woorden, en zijn heenwijzen op
hoop worden nu heel haar hart, heel haar verlangen... Hij
is het dien ze mint, en dien ze tot haren laatsten snik zal
gedenken. En zijn wensch volbrengt ze tot ze heengaat.
To where beyond these voices there is peace.
J. F. VAN HOLMHOF,

(Wordt vervolgd).

OVER LETTERKUNDE
't Was de bedoeling onmiddellijk na den dood van Jean
Moréas hem in een Warande-kroniek te gedenken. De man is
meer dan een jaar begraven en eerst nu komt hij aan de beurt.
Maar men kan gerust wezen: Het belang dat zich hecht aan
zijn persoon is met den persoon niet verdwenen. En niet zoozeer
om zijn eigen hooge verdiensten wordt Moréas hier behandeld
dan wel als een zeer eigenaardig vertegenwoordiger van een
zeer eigenaardige spanne tijds in de hedendaagsche Fransche
letteren.
't Ware anders wel gemakkelijk den lezer te boeien door
't verhaal van dit grillig bewogen menschenleven, een uitgelezen
ballade op zichzelf. Dat zal nu slechts in zoover gebeuren als
de titel dezer bijdragen het dulden kan.
Moréas was een geboren Athener. Maar dien familienaam
zult ge ginder in geen enkele geslachtslijst vinden. Hij heette
Papadiarnantopulos, en hij werd geboren in 1 856. Dichter Fénéon
gaf over M.'s familie o. a. deze merkwaardigheden : ((Les aïeuls
s'adonnèrent a ce genre de sport qui consistait vers 1824, a
brûler des galères ottomanes: l'un, le navarque Tombasis, qui
terrorisa l'Armada du sultan, comme le declare une chanson
populaire encore parmi les manns de l'Archipel, l'autre . Papadiarnantopoulos-Gotzabasse de la Morée, qui traversa la fl otte
turque, vint inourir dans Missolonghi assiégée », een lotgenoot
van Lord Byron aldus. (i)
In zijn kindertijd reeds was de zwerflust in hem en op
zijn veertiende jaar begonnen zijn tochten over Europa: Hij
woonde achtereenvolgens te Francfort, te Heidelberg, te Stuttgart, te Geneve, hij zwierf langs den Rijn en hij lanterfantte
door Italië. In 1872 vermeidde hij zich zes weken te Parijs. Met
het Europeesche stof aan zijn hielen en de Parijsche schittering in zijn ziel keerde hij naar 't vaderland weer. Maar hij
voelde dra dat hij voor 't vaderland van zijn geest weer heen
moest naar Parijs. En eindelijk, in 1882 kwam hij terug voorgoed.
Sedert werd het heel zeldzaam, dat hij niet binnen Parijs was
te vinden.
In 1884 verscheen zijn eerste dichtbundel : Les Syrtes. Hij
gaf er zich in zooals hij was. De dichter die zijn droornen van

(i) Aangehaald door G. Waich, in zijn Anthol. des Poëtes
Français contemporains, tome II, 261.
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schoonheid sleepte langs de Parijsische boulevards ; een karakter te klein om den adel der christelijke versterving te vatten,
maar te groot om in de harmonieering van zijn heidensche
begrippen met de levensvreugde in de stad der plezieren niet
hoog zich te voelen boven vieze veilheid en laffen lakeidienst
van de godin der verdierlijke Rede. Zeker heeft hij bezongen
de schoone verleidelijkheid van de Zonde, maar zijn fijne kunst
heeft het onreine verreind tot poëzie die haar biechtstrofen
geeft aan 't publiek, niet met het gesnik van den bekeerling
daarin, maar nog minder met het geile gelach van de sater=
saturmalen. — ((Les Syrtes » staan in den Venusdienst, maar de
godin van Moréas slonsde niet langs de avenues, huisde niet in
de stink- steegjes, maar zweefde op uit de zachtglansende Seine
tusschen de boschages der Champs Elysées. Dat deze Venus
niet zoo rein was als de andere bij haar geboorte uit de baren
van zijn moederlijke Aegeïsche zee, dat betreurde Moréas wel
zelf, maar ook die Grieksche Venus was in de verbeelding-ens
der alles verknoeiende menschheid niet de reine gebleven, — en
daarbij Moréas was nu eenmaal voorgoed verliefd op Parijs.
Droomverloren liep deze kleine mensch door de nachtelijke
reuzenstad « promen ant dans le noctambulisme parisien son
superbe et dédaigneux ennui de vivre. » Het daagsche Parijs
liet den Griekschen alleenlooper koel, en de grootsche bedrijvig
leven tusschen so uur en 6 stootte dezen luien-heidvan't
Levantijner ook uit, en liet hem slapen. Zijn Parijs, het Parijs
van zijn Muze, was dat tusschen den ondergang en den opgang
der zon. Op die tochten verloor hij nooit het kameraadschap
van zijn poëzie; de verzen welden op, ze werden gekoesterd en
getroeteld in zijn geestdriftig hoofd rythmisch balanceerend
in de koude nachtlucht, en 's anderendaags reciteerde hij ze
met een moeden mond, hun lot latend in de handen der vrienden, die ze wedij verend opteekenden.
Zijn gerust gekuier door 't slapend Parijs bracht hein er toe
't bestaan der Apachen te loochenen : had hij immers niet
honderden keeren op elk uur van den nacht de stad doorslenterd en stond hij niet eiken morgen weer met een vol verzen hoofd bij de vrienden, zonder dat iemand ooit een hand had
uitgestoken naar hem of zijn porte-monnaie ?
Maar het dichterswerk en het dichterschap van Jean Moréas
moet straks in ruimer kader worden gezet. Hier geven we voor
zijn boeken in chronologische volgorde. Na Les Syrtes, les-erst
Cantilenes (1886) ; in samenwerking met Paul Adam twee romans:
Le Thé eher Miranda ('86) en Les Demoiselles Goubert ('87) ; een
bundel polemiek : Les Premieres Armes du Sy m bolisme ('89). Weer
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Le Pelerin bassionné ('91 en '93), Autant en emjborte le vent
('93), Erphyle ('); een keurverzameling van zijn verzen met
veel nieuws daarbij : Poésies 1 886- 9 6 ('98). Histoire de Yeait de
Paris, roi de France (' 9 8); Les Stances, 1e en 2e boek ('99). Voyage
en Gre'ce, Les Stances ('), 3e , 4e en 5e boek. Ihigénie, een treurspel (1903). ConIes de la vieille France (1903). Paysages et Sentiments
(19o5), Les Stances, 6e boek ( 1906).
verzen

:

Tusschen dit alles medewerking in allerlei tijdschriften.
Jean Moréas was als mensch een zeer sympathieke ver
schijning; in de trekken van zijn Grieksch gezicht zoowel als
in die van Helleensch-Parijsisch karakter.
En in de necrologie, kort van zinnen, maar lang van zin,
die hem zijn vriend Antoine Albalat heeft gewijd, staat hij ge
als volgt: ((A notre époque de réclame a outrance,-teknd
Moréas nous a donne un bel exemple de détachement. 11 se
souciait très pen de faire valoir ses ceuvres; mais ii se souciait
beaucoup de ce qu'elles valaient. Jamais ii ne compromit son
talent dans des profits et des calculs de métier. C'est cette forte
conscience, c'est ce noble désintéressement qui lui inspiraient
son mépris pour la facile production contemporaine, son exclusivisme d'artiste, son orgueil un peu hâbleur et bon enfant,
dont on lui pardonnait si aisément la candeur.... L'homme
était charmant, loyal, familier, clespotique, paradoxal et
contradictoire. » Contradictoire, ook in zijn levenswijze. En
hij die zoo dichterljk de regels der hygiene aan zijn nachte-

lijke wandellaarzen lapte, zal daarbij wel een mooi getal

levensj aren hebben verbeurd.... «Jean Moreas est mort en
stoïcien et en fataliste, a la manière de ces anciens poètes du
paganisme, pour qui le monde n'ètait qu'un spectacle de couleurs et de formes, que la mort éparpillait et brisait comme on
brise un miroir. - Jusqu'â la dernière minute, ii a causé avec
une sérénité et une lucidité parfaites, réglant ses affaires et
plaisantant sur la mort. 11 nous laisse le meilleur de lui-même,
le souriant désenchantement de son âme, dans des ceuvres trés
pures et trés belles. L'admiration de ses amis va devenir le
jugement de la postérité, maintenant qu'est arrivé pour lui le
moment qu'il semblait ne pas redouter, sonhaiter même, lorsqu'il disait dans une stance
Quand je n'entendrai plus le bruit
Que fait mon cceur sur cette terre.))
*
**
Laat mij maar vlakweg bekennen dat in de heele rij der
hedendaagsche Fransche dichters - die Ik overigens maar met
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brokstukken lezen kan -- niemand mij beter bevalt dan Moreas,
behalve den genialen Charles Guérin en op zijn beste oogenblikken Auguste Angellier (de Fransch - Belgische blijven
afzonderlijk staan). Alle drie zijn me zeer lief, -- men begrijpt
het, om zeer verschillende redenen. Moréas vooral om zijn
oprechtheid, om zijn oprechtheid tot liet onlogische toe, en tot
het onverbiddelijke voor zijn eigen zichzelf.
Want in dezen heiden stak een prachtig - christelijke vijand
jegens den logen. En al heeft hij zeer weinig uren van-schap
zijn leven in den geest van 't Evangelie doorgebracht, een
gebod van den Heer ten minste heeft hij tot het uiterste ver
Uw woord zij ja, ja; neen, neen !
-vuld:«
Dat heeft hem natuurlijk in 't land van de kliekjeskunst
heel wat op den hals gehaald...
En hier komt nu de langgewenschte gelegenheid om eens
een overzicht te houden over 't Fransche symbolisme.

'k Ben zoo vrij uit te gaan van 't geen met enkele w-oorden
in «Kiezen, Smaken, Schrijven » kon worden vermeld. (x)
Na 't geen men met het naturalisme had beleefd, lag de
gevolgtrekking voor eenieder klaar. De kunst kan onmogelijk
buiten het idealisme. Maar de weg weer daarheen? Frankrijk
was sinds een eeuw, en meer nog, te veel ontredderd in zijn
glorierijkste geestesgaven om te beseffen dat de genezing van
zijn ziekte ligt in de bron van alle gezondheid, niet enkel voor
de kunst, maar voor alle zielsverrichtingen : in. 't geloof. Nu,
de weg naar Damascus zou wel de laatste zijn, die de Fransche
kunst, als geheel, wou betreden. Van de heerlijke individueele
voorbeelden, die sedert ons kwamen verheugen, was toen ook
nog geen sprake. Daarom zocht de literatuur elders te halen
wat ze toch volstrekt hebben moest. En, behalve de blijvende
toevlucht, waarvan toen geen select poet weten wilde, lag daar
tweeërlei idealisme, (a) uitgerust met al het grootsche, en ook,
helaas, met al het blaaierige, noodig om de wereld te behagen ;
overtroevend natuurlijk met het snobisme van de mode de stille
(z) Blz. 56, 2e uitgave. Hoogstraten.
(a) Geraadpleegd voor dit beknopt overzicht, en nog verder
voor belangstellenden te raadplegen zijn: Ferrero : Les Lois
psychologiques symbolistes ; Bibesco : La question du vers fra.rcais et la tentative des Poetes décadents ; het artikel Symbolisme van Berthelot in de «Grande Encyclopédie », en vooral
Cat. Mendès : Mouvement poétique, du vers francais de 1867 a
19oo, een meesterstuk.
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schuchterheid van de echt-godsdienstige stemming. Die beide
vormen van idealisme waren: de muziek van Wagner, en de
populariseering der wijsbegeerte van Hegel, met haar pantheïstische verbiuffing.
De muziek van Wagner heeft overal op de letterkunde
haar invloed doen gelden: De Wagneriaansche scheppingcn
met haar wij sgeerige allegoriden, haar platonischen legendencultus en haar overweldigende symphonische kracht hebben
het naturalisme slagen gegeven, die wel genadeslagen mogen
heeten. De jonge letterkundige leiders in Frankrijk om de
jaren '85-'95 waren allemaal Wagnerianen, met inderdaad een
keischetsende neiging voor de muziek in hun letterkunde.
Zulke menschen moesten er inderdaad een hekel aan hebben
de werkelijkheid te copieeren. De boven-werkelijkheid werd
gezocht en achterhaald met de werkwijzen door Hegel aangeduid : de hoogere waarheid en wezenlijkheid van het symbool
werd, in den cirkelgang der menschelijke denkmode, weer eens
gehuldigd. In zoover deed men toch een stap vooruit dat men
buiten en boven de onmiddellijke waarheid, weer een alge
waarheid wou achterhalen. Zoo werd in de kunst, die-men
beloofde de toekomst voor zich te hebben, de theorie van het
symbool opgesteld, «qui consiste, zegt Ph. Berthelot, a évoquer
petit a petit un objet pour montrer un état d'âme, ou inversé
ment choisir un objet et en dégager un état d'âine par une série
de déchiffrements.»
Nevens de Duitsche invloeden deden zich ook Engelsche
gelden, namelijk de kunst der Praeraphaëlieten, die met hun
voorliefde voor Rossettiaansche en Burne Jonesche allegorie
ook ingingen tegen het realisme. Gelijkloopend daarmee kwam
het hoogstrevend pantheïsme van Shelley weer te voorschijn in
de geniaalste dichters van het Victorian age: Browning, Swinburne, Meredith, en met meer christelijke uitzuivering in
Tennyson.
Zoo wordt het nu duidelijk: waar b.v. de romantiekers
liever schilderden zullen nu de symbolisten liever musiceeren,
en het woord zal zijn een klank zoozeer als, en dikwijls veelmeer
dan, hetgeen het, meende men steeds prozaïsch genoeg, vroeger
was geweest : een zinsteeken. Zoo stevende men herdoens
naar de Grieksch-klassieke eenheid van poëzie en muziek.
Maar elke menschelijke groepenbeweging heeft ook, wel
jammer, steeds een kantje niet zoo sereen. Desgelijks dit sym
bolisme: in minder platonischen en meer feitelijken zin was
het een aanvechting tegen de Parnassiens, tegen Leconte
Delisle en zijn school « dans leur honorable et mesquine
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tentative (r), waar het geldt het rijm en het vaste getal der
sylben.
Met het gronddenkbeeld der muziek in woorden werd een
nieuwe Fransche prosodie geschapen. Voortaan dus geen syntactische schoolvosserij in den stijl; stijl was artistenwerk, stijl
was woordmuziek. « L'étude du style au point de vue de l'introduction de la musique dans le vers a été in préoccupation
immediate et absorbante de tous les jeunes poètes, qui ont
discuté a l'infini sur in métrique. » (Berthelot).
We zijn dus al zoo ver: Twee stellingen in de nieuwe
kunst : Symboliek in de ideeën, -- en dat was Duitsche invoer;
muzikale vrijheid in de prosodie, — en dat was Engelsche en
Duitsche invoer. Want Hegel had gedoceerd dat de muziek de
metaphysische taal bij uitnemendheid zou zijn, mochten we er
toe komen te denken met klanken zoo gemakkelijk als met
woorden.
Maar Hegel's leer van 't symbolisme was immers een
primitief stadium van 't menschelijk denken ? Naar de ge
kunst van Egypte en Assyrië wou men toch niet-ruïned
terug? Waarachtig niet, dat was, meenden de nieuweren, een
symbolisme faute-de-mieux. En ze veroorloofden zich Hegel
terecht te wijzen, wijl hij als wijsgeer te veel het symbolische
stelsel had geabstraheerd uit de eeuwig - levende en groeiende

kunst.
De symbolist bij geniale genade is immers geen symbolist
door wijsbegeerte kunstmatig gekweekt. De geroepen symbolist
is geboren symbolist. Onbewust, natuurlijk, noodwendig komen
in hem de beelden op als de lava in den vulkaan. Zoo zal 't wel
hij Dante zijn geweest ; zoo was 't inderdaad geweest bij
Wagner en bij Ibsen. En zoo beweerden de symbolisten dat
het ook bij hen zou zijn...
Maar, toen de leiders zelf er genoeg van hadden, bekenden
ze dat het niet zoo was, dat het was precies andersom, en juist
-7ooals Hegel het had voorgedroomd.
De symbolisten vonden hun kunst volstrekt niet in hun
wieg; 't waren dichters die met wilskrachtig pogen en a.-priorisLisch opzet symbolisten werden. En 't gevolg ? « Its n'ont pas
produit une seule oeuvre puissante on complete » eenig werk
volkomen in den haak met hun eigen leer.
En toch hebben ze een invloed geoefend van zeer groote
beteekenis. Het naturalisme is geweken en de weg is voorbereid
naar een geloovige kunst.
V

(i)

't Woord is van Moreas zelf.
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Zoover is Moréas niet geraakt; maar een ruim deel van den
weg daarheen kunnen we duidelijk vervolgen in zijn werk.

** *
Toen de symbolisten hun vaandel hieven, kwamen enkele
der ouderen zich ook scharen bij hen: 't waren Barbey d'Aurevilly, Villiers de 1'Isle Adam, en Huysmans, de bekende naturalist. Maar vooral hadden ze 't oog op Verlaine, den geniaalsten
wellicht der Parnassiens. Ze gingen hem opzoeken in de steegjes
van 't Quartier Latin, en ze vonden hem bereid: (C sorte de
mendiant au cr ane chauve, au masque de Socrate, qui entre deux
vms écrivait des poèmes sanglotants et délicieux a.
Maar intusschen waren de jongeren al een heel tijdje aan
gang. Ze heetten Jean Moréas, Charles Morice, Laurent Tailhade, Maurice Barrés, Charles Vignier, Felix Fénéon, en ze
vulden zeer ijverig kleine revue-tjes als la Nouvelle Rive gauche
(1882), Lutèce ( 1 883-85), la Revue critique (1884), la Clironique des
Arts et de la Curiosité (i88i-86), l'Art et la Mode (85-87), enz.
Het groot publiek wou niet mee, of erger nog, 't begon te
lachen. En hier komt een voorvalletje gelijkaardig met de Juliahistorie uit onze Nieuwe-Gidsersjeugd maar juist het omgekeerde. Inderdaad twee jonge Fransche dichtersuilenspiegels,
Gabriël Vicaire en Henri Beauclair, kregen 't in hun hoofd
tegen 't symbolisme eens eventjes ultra- syrnbolistisch te doen in
Les Déliquescences d'Adoré FZoupette, poète decadent. De vereerders
der nieuwe school werden eens fijntjes in de doeken gelegd,

en hun critiek oversteipte de Déliquescences met orgel- en
cymbalen-lof, aidra oversternd natuurlijk door de schaterpartijen
langs den overkant, en door 't lawaai in de pers der bons
bourgeois.
Maar nu Verlaine was bijgekomen begonnen de symbolisten
met sterker en hooger werk dan kleine maandschriftjes te vullen.
Slag op slag kwam Verlaine symbolistisch meesterwerk aandragen : De duchtige levenslessen die hem zijn wondervolle
Sagesse ingaven had hij reeds achter den rug, maar nu hief hij
boven de stofwarrelingen van den strijd de schitteringen van
Jadis et Nague're (1884) Amour ( 1 888), Parattélement (1889) Bonheur
(1891).
Maar Verlaine bracht niet enkel aan de symbolisten den
balsem van zijn eigen werk tegen den schimp der menigte; hij
wist nog drie andere dichters die koren op hun molen zouden
brengen. Hij sprak hun van zijn tochtgenooten in 't Quartier
Latin: van Corbières die nu dood was, maar die als testament
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zijn Amours ,acnes had gelaten; van Rimbaud, die niet dood
was, maar als een echt « poete maudit » te zwerven liep, godweet waar; van Mallarmé, dien hij, Verlaine, zou opzoeken, en
die wel weer aan 't licht zou komen. Inderdaad Mallarmé ver
zijn Ars -Midi, met zijn Faune, met zijn Herodiade,-schen,mt
.alles j uist zoo Heg eliaansch metaphysischen zoo Wagneriaansch
muzikaal als de gloeiendste symbolist maar droomen kon.
« Pas de couleur, jongens, rien que la nuance », predikte
Verlaine. En Mallarmé gaf wekelijks zoogoed als college waar
meesters en leerlingen, al dialogeerend langs den weg van
Socrates en Plato, tot de hoogste wijsheid kwamen in de
schoonheidsleer. Nu gingen ook de eigenlijke stichters van
't symbolisme, de jongens van-binnen-de-muren der bovenvermelde tijdschriften elk op zichzelf hun krachten aan bundels
beproeven. Jean Mop éas gaf 't groote voorbeeld.
J. PERSYN.

(Wordt vervolgd) .

NIEUWE UITGAVE VAN BEELEN'S NIEUWE TESTAMENT. - Boekhandel van Karel Beyaert, Mariastraat, 6,
Brugge (België)
Te allen tijde en plaatse moeten het Evangelie en de
Brieven der Apostelen het hoofdonderwerp zijn der prediking
van de geestelijke herders. Niets is in staat op den duur het
christenvolk meer te treffen en in begeestering te brengen dan
de op hen toepasselijke verklaring dier heilige Boeken. Deze
alleen bewaart of brengt, herwekt of reinigt den waren christelijken geest waardoor de eerste tijden zoo zeer uitrnuntten.
Beroemde kerkredenaars zijn of worden slechts zij, die door
drongen van het begrip en den geest der Evangeliën en Brieven,
dezer inhoud en leer tot stof kiezen hunner godsdienstige reden.
Dit getuigen de grootste meesters der gewijde weisprekenheid,
Bossuet en Bourdaloue. De predikers die elders dan in die
heilige bronnen gaan putten, wanneer zij het woord moeten
voeren tot de geloovigen, kunnen een enkele maal hun toehoorders treffen, doch niet voortdurend en hun woord zal
geringe vruchten voortbrengen. Alleen de prediker van de
Heilige Schriften zal steeds behagen en telkens de harten ver
beteren.
De voornaamste, ja eenigste vorming tot het verheven
predikambt bestaat in een grondige kennis van heel de Schriftuur weliswaar, doch bovenal van de Boeken des Nieuwen
Verbonds. Men mag veilig zeggen met reeds genoemde Meesters,
dat er in de H. Kerk zoo weinig volmaakte kanselredenaars
zijn, omdat zij of niet voldoende onderlegd zijn in de wetenschap des Bijbels, of niet meer de Evangelien en Brieven
prediken, doch onderwerpen kiezen van ongewijden aard,
valschelijk meenend zoodoende meer te behagen en heilzamer
vruchten van zaligheid voort te brengen.
De gewilde redenaar moet prediken volgens de letter en
den geest der H. lichrift, zijn stem moet de weergalin zijn van
de stem van den grooten Leeraar van Nazareth en van de
Apostelen. Dan zullen zijn woorden geen menschelijke klanken
zijn, doch goddelijke taal. Dan zal hij spreken verstaanbaar
voor rijken en voor armen, voor blijden van geest en voor
gebrokenen van harte, voor grooten en voor kleinen, voor het
volk niet minder dan voor de geletterden, omdat hij de taal
voert van Jesus en de Apostelen, die ook in woord alles voor
allen waren. Elke rede, hoewel eenvoudig van taal, zal als
hemelsche muziek in aller ooren mischen « Heer », zullen de
geloovigen met Simon Petrus zeggen, ((woorden van eeuwig
leven hebt ge )).
Is de grondige kennis van de Schriftuur een vereischte voor
den katholieken redenaar, ook is het altijd de weusch geweest
van de H. Kerk, dat het Christenvolk gelegenheid had
-
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om het leven van hunnen Heer en Verlosser, het toonbeeld
van alle deugd en volmaaktheid, in zijn samenhang zoowel als
in zijne bijzonderheden te leeren kennen en diens leer, inzoover
die ons in de Evangeliën en Brieven der Apostelen bewaard.
zijn, te overwegen. Daarvandaan de volksuitgave der Evangeliën
in hun geheel, met korte verklaringen, die in Nederland en
België den geloovigen voor een geringen prijs wordt aangebo
den en door de Kerkelijke Overheid ter lezing aanbevolen.
Daarvandaan de nieuwe uitgave van Beelen thans bij de firma
Beyaert te Brügge, om te voldoen ook aan den wensch van meer
bemiddelden, die behalve de Evangeliën tevens de Brieven der
Apostelen in de moedertaal verlangen te lezen en met behulp
van meer uitgebreide aanteekeningen beter te begrijpen.
Dewijl de Boeken van het Nieuwe Testament niet alleen door
vertrouwbare ooggetuigen en tijdgenooten zijn geschreven,.
maar ook, als ingegeven door den H. Geest zelf, het woord
Gods zijn en derhalve de Geest Gods daarin spreekt, hebben zij
van den beginne af in de Kerk de hoogste vem eering genoten en
is de lezing ervan te allen tijde als de beste en nutigste voor
het Christenvolk aanbevolen wijl zij ons als 't ware doet voelen
en proeven, hoe het leven van een iegelijk en van het huisgezin
moet worden ingericht om hier en hiernamaals gelukkig te zijn.
De Kerk heeft even\vel wijselijk bepaald, dat de H. Schrift
door de geloovigen niet in hunne moedertaal mag worden
gelezen tenzij voorzien van kerkelijke goedkeuring, en met
aanteekeningen, waardoor teksten, die vooral voor minder ontwikkelden dubbeizinnig of duister kunnen zijn, verklaard wor
den in den zin, dien de H. Kerk altijd gehouden heeft en nog houdt.
ik vroeg hieraan toe de woorden, ontleend aan de inleiding
eener Italiaansche bijbeluitgave
((Moge het Evangelie met de andere heilige Boeken wederom terugkeeren in de huisgezinnen. Het geestelijk voedsel
voor de zielen. dat zij aanbieden, zal de huisgezinnen als bij'
tooversiag christeljker maken. Deze zullen in zich gewaar
worden een frisschen adem van reinheid, een nieuwe kracht
voor de gehoorzaamheid zoowel als voor het vaderlijk gezag.
In onze maatschappij zal het de armen leeren zich niet ongelukkig te wanen alleen omdat zij minder bezitten dan de rijken,
en de rijken zal het doen beseffen de plichten - die maar al te
veel veronachtzaamd worden - van een verstandige, edelmoe
dige en werkzame naastenliefde ».
Door deze overwegingen geleid, beveel Ik met al de warmte
van mijn priesterhart de lezing aan van het Nieuwe Testament
Onzes Heeren Jezus Christus volgens den Latijnschen tekst der
Vuigaat in het Nederlandsch vertaald en met aanteekeningen
verklaard door Joannes Theodorus BEELEN. Immers waar elders
vinden we in onze taal die gewijde Boeken zoo juist vertaald,
zoo duidelijk uitgelegd, zoo zakelijk verklaard als in het
meesterwerk van den diepgeleerden en innig vromen Hoogleeraar van Leuven's beroemde Universiteit? Zijn verklaringen
doorstaan den strengen toets van de hedendaagsche Roomsche
Bijhelkritiek, omdat zijn boeken geschreven zijn voor de eeuwen
Een goed werk ten bate van priesters en leeken heeft daarom
de Boekhandel van de firma Beyaert verricht door een nieuwe
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uitgave van Beelen het licht te doen zien en haar te verrijken
met den Latijnschen tekst.
Tot deze nieuwe uitgave is de firma Beyaert dringend aangespoord door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, den Bischop van Brugge. Deze verklaarde eenige weken geleden aan
den uitgever dat in de besluiten en de wenken van onzen
H. Vader Pius X zoowel de bevestiging als de triomf gelegen
is van Beelen's leerstelsel tegenover de overdrijvingen van het
modernisme.
((Nog blijft Beelen's vertaling - vervolgde hij - een boek
voor alle geestelijken; het zal onder taalkundig en wetenschappelijk opzicht, zoowel in de Noord- als in de Zuid -Nederlandsehe studiewereld een boek blijven van merkwaardig belang.
Zijne Hoogwaardigheid heeft den Uitgever toegestaan, dit
gesprek mede te deelen aan het Doorluchtig Episcopaat van
Nederland en van België, dat zich volkomen aansluit hij de
gedachte van Brugge's hooggeleerden Bisschop.
De nieuwe uitgave is geschied onder toezicht van den Z. E.
Heer Camerlynck S. Th. D , hoogleeraar aan 't Seminarie van
Brugge, die den Nederlandschen tekst heeft herzien en, waar
noodig, verbeterd. De Latijnsche tekst is gedrukt naar de beste
uitgave van Hetzenhaver. Het geheele werk bestaat uit 3 deelen
in 80 van uitstekend papier en is vrachtvrij te verkrijgen bij al
de R. K. boekhandelaren van Nederland a io.5o guldens,
gebonden in leer f 12.75, in half chagrin f 1 3 5o.
En wij besluiten met deze woorden, eveneens aan de inleiding der Italiaansche uitgave ontleend
((Door de nieuwe uitgave van Beelen wordt een gemakkelijk en krachtig hulpmiddel verstrekt aan de gewone prediking,
en wij hopen, dat de meer algemeene lezing van het Evangelie
en van de Brieven der Apostelen eensdeels aan de priesters de
gelegenheid en het middel zal verschaffen om in ruimere mate
hunne prediking aan die heilige Bronnen te ontleenen en den
inhoud ervan des te grondiger en vruchtbaarder te ontwikkelen
en anderdeels bij de geloovigen de behoefte levendig zal maken
om bij de prediking dat licht te gaan zoeken, waarnaar de lezing
het verlangen zoozeer opwekt en waaraan zij de behoefte doet
gevoelen.)) CHR. ScHETS, R. K. Pr.
s

HERDERS KONVERSATIONS LEXIKON, Ergänzungsband, 1910. - Herder. Freiburg in Breisgau, 1910, M. 15.
Daarmee volgt de voortreffelijke Herder het moderne leven
op den voet. Met de zorg waaraan ons deze model-encyclopedie
heeft gewend, worden in dit nieuwe deel de allerjongste ge
beurtenissen, studiën en ontdekkingen lexikalisch geboekt. De
nieuw opgestane beroemdheden op 't gebied van wetenschap
pen, kunsten, letteren, en politiek komen tot hun recht nevens
de steeds voortwerkende ouderen Daar de techniek in het rijk
van den geest een reuzenprovincie is geworden krijgt zij ook in
Herder haren rechtmatigen omvang: met de meeste zaakrjkheid komt b. v. een breedvoerig en rijk-geillustreerd artikel
over de vliegtoestellen en de luchtscheepvaart aan de beurt.
Maar ook allerhande nieuwigheden op 't gebied van dynamos
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en electriciteit en motorwagens worden beknopt maar duidelijk
beschreven.
In dezen bewogen tijd van sociale aangelegenheden gaat
vanzelf de aandacht naar de artikelen over staathuishoudkunde
zoo kwistig in dezen bundel rondgezaaid. Wij, Belgen, zullen
een bijzonder belang hechten aan de voorbeeldig gestelde bij drage over Congo. Bij de heerlijke kaarten waarmee Herder
zijn Lexikon heeft opgeluisterd, neemt thans deze van Congo
een waardigen rang in. Eigenaardig is de « Erdbebenkarte » die
velen zal boeien.
Met bijzondere zorg zijn ook de korte levensschetsen van
allerhande menschen van beteekenis bewerkt, zoo talrijk dat ze
reiken boven hetgeen werd opgenomen in lexikons van veel
ruimeren omvang. Dit is trouwens een van de bewonderenswaardigheden van Herders Lexikon: dat het, als geheel, op
zijn minst zooveel levert als de bekende encyclopedieën die zooveel bundels tellen. Dit komt omdat Herder zijn stof zorgzamer
condenseert en alles weet te zeggen op veel minder plaats.
Voor alles is met de meeste zorgvuldigheid in dit laatste
deel zoowel als in 't heele werk het katholiek standpunt gehandhaafd; maar het Lexikon is te stevig wetenschappelijk dan
dat het zich bij om 't even welk onderwerp zou inlaten met
polemiek of uitspraken doen, die andersdenkenden zouden
kunnen beleedigen. Zoo is het voor alles een wetenschappelijk
zekere en een zedelijk veilige raadsman. Daar overigens de
niet-Roomsche organen niets anders uiten dan lof over Herder,
daar zelfs een Leipziger Illustrierte Zeitung getuigt : ((Wir
haben Herders Lexikon neben andern jahrelang benutzt und
sind von ihm nie im Stich gelassen worden)) -- is 't voor alle
ontwikkelde voldoende in 't Duitsch-geschoolde katholieken
duidelijk waarheen ze zich wenden moeten voor een encyclopedie rijk van inhoud, alzijdig van stof, steeds grondig en betrouwbaar.
Zooals het Lexikon nu in g deelen volledig is, kost het
M. 115.

ZUR LANDREFORM IN ENGLAND, von JESSE COLLINGS.
Autorisierte Deutsche Ausgabe von Dr Karl. Gengnagel,
Berlin 191o, Deutsche Tageszeitung, 71 blz.
Dat de Engelsche landbouw achteruit gaat, zulks weet
iedereen. Het valt schrijver niet moeilijk dezen achteruitgang
vast te stellen. Het grootste deel van wat in Engeland verbruikt
wordt komt uit den vreemde. Dit is mogelijk, zegt schrij ver,
zoolang er vrede bestaat, maar wat zou er gebeuren in tijd van
oorlog? Eénig e jaren geleden (in r9o3) werd deze vraag onder
koninklijke commissie, maar 't eenig middel dat-zochtdren
uitwerksel hebben kan, werd niet aangegeven, zegt schrijver :
hij is voorstaander van Chamberlain's ontwerp van inkom rechten; 't geld alzoo aan de grenzen betaald zou moeten
dienen, zegt hij, om de tarweboeren te bevoordeelen. Zelfs als
er geen beschermende rechten zijn, meent hij, dan nog
zouden eenige tnilljoen pond sterling kunnen genomen worden
om aan de graanvoortbrengers premiën te geven. Alzoo zou men
ertoe komen, zegt hij, om in Engeland zelf zeker voor 9 maand
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voort te brengen, in zake van tarwe, al wat tot ons verbruik

noodig is.
Hij wenscht ook dat er maatregelen genomen worden om
door de pachters, met rijksgeld, hunne hoeve te laten koopen,
met gemak van terugbetaling.
Of dit laatste mogelijk is en of het veel baten zou, dan ook
of Engeland bescherming zal invoeren en zich in den zin van
schrijver gelegen zal laten met het lot der tarweboeren door
premien te verbeteren, valt nogal te betwijfelen. In elk geval
zouden de Engelsche boeren door eigen werk veel verder
E. VL.
kunnen komen dan daar waar ze nu zijn.

GESCHICHTE DER ENGLISCHEN BODENREFORMTHEORIEN, von HEINRIch Nnuiuus - Leipzig, C. L.
Hirschfeld. 1 91 , 225 blz
In België wordt bitter weinig over akkersocialisme of over
hervormers van den landelijken eigendom gesproken; hierin
verschillen ze met de eigenlijke socialisten, dat ze het over
niets anders hebben dan over den grond, waarvan, volgens hen,
het bezit zou moeten overgaan aan de gemeenschap. In Europa
wordt er meest over het eigenlijk akkersocialisme gesproken in
Engeland, en dat kunt ge verstaan door de indeeling zelf van
den grondeigendom aldaar : de helft van den landelijk bebouwden grond behoort aan 2,000 famillies en 91 onder hen bezitten
alleen meer dan 1 /6 an de geheele oppervlakte. In Duitschland
heeft de Bodenreform ook vele aanhangers; wij willen niet
zeggen het akkersocialisme, want sedert een twaalftal jaren
wordt er door de Duitsche grondhervormers over niets anders
meer gesproken dan over den bebouwden grond in de groote
steden
Een algemeen overzicht over akkersocialisme vindt ge bij
Dr. Paula Gutzeit in haar werk Die Boden'refol'm, eine dogmengeschichtlich kritische studie (Leipzi g : Duncker en Humblot,
1907), maar dit overzicht is nog al oppervlakkig en de schrijfster
is socialiste, wat natuurlijk uitkomt in hare beoordeelingen.
In dezen laatsten tijd zijn ten grooten deele door den drang
van de akkersocialisten in twee opzichten veranderingen gekomen dank aan hen werd in Duitschland in vele grootsteden
eerst en vooral, daarna in het Rijk, eene belasting geheven op
den aangroei van waarde van grond; in Engeland werd in deze
laatste jaren nog al veel gedaan èn door de wetgeving en ook
door bijzondere werking ten voordeele van kleine landbouwwinningen
Uit wat vooraf gaat zal wel het belangvan dit boek blijken
te meer nadat we zullen hebben gezegd dat het zeer wel gemaakt is en dat het ook belang heeft' voor hen die niet bezig
zijn met akkersacialisme ofmetlandbouwzaken. - De Engelsche
akkersocialisten kunt ge in twee groote groepen verdeelen zij
die met Wallace denken dat door den Schepper den grond gemaakt werd niet om persoonlijke eigendom te worden, maar om
genieeue eigendom te blijven, en zij die uit de leering Op de
grondrente van Ricardo afleiden dat de grond in bezit zou moeten
komen van de gemeenschap of ten minste dat er eene belasting
zou moeten zijn om geheel de grondrente op te sloipen, dat wil
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zeggen, geheel de opbrengst van den grond, die te wijten is aan
de oorspronkelijke voortbrengingskracht van het land, niet wat
te wijten is aan arbeid of aan in den grond gestoken kapitaal.
En beurtelings komen voor als behoorende tot de eerste
groep : Thomas Spence, William Ogilvie, Thomas Paine, John
Grey, Charles Hall, Piercy Ravenstone, William Cobbett,
Feargus O'Connor, James Bronterre O'Brien, Patrick Edward
Dove, Herbert Spencer en Alfred Russel Wallace; en als voor
tweede groep die op Ricardo's renteleering-manevd
steunen : James Mill, John Stuart Mill en Henry George.
We schreven daar zooeven dat ook voor hen, die zich niet
gelegen laten aan akkersocialisme maar wel aan de volkshuis
algemeen dit boek belangrijk is : wij hebben-houdknei't
hier immers, onder meer, eene tamelijk uitgebreide studie over
Ricardo en zijne theorie van de grondrente en ook over Henry
Geore, den bekenden voorstaander van de «single tax » of de
enkele belasting op de grondrente, wiens boek, Progress and
Poverty, in 1879 verschenen, de ronde deed van de wereld en in
zeer veel talen overgezet werd. E. VL.
LA POI CATHOLIQUE par H.
Beauchesne, 19og.

LESÊTRE,

49 j blz. -- Paris,

Een goed handboek maken voor Geloofsonderricht is geen
gemakkelijke taak. Het onderstelt immers een diepgrondige
kennis van godgeleerdheid, wijsbegeerte en zedenleer, dewelke
men dan op duidelijke en eenvoudige wijze aan zijne lezers moet
mededeelen. Men hoeft ook zorgvuldig onderscheid te maken
tusschen waarheden, die ons door het geloof voorgehouden
worden, en deze die b. v. vrije meeningen en leering eis zijn van
godgeleerden.
Het werk van Lesêtre zal voorzeker een nuttig handboek
zijn : het geeft ons een beknopt en algemeen overzicht over
gansch de geloofs- en zedenleer. Dit wil toch niet zeggen dat
het van gebreken vrij is, en voorzeker zou de godgeleerde hier
en daar wel iets te beknibbelen vinden. Vele gezegden zijn te
algemeen, en hebben daardoor een onduidelijken zin.
In een boek voor geloofsonderricht hoeft er altijd wel ge
te worden op de bewijzen van Gods bestaan. De bladz.-steund
(p. 4) die de schrijver daaraan wijdt, schijnen ons wat al te
bondig. Zelfs staat er op bl. 6 een bewijs, waarmede niet een ieder zal instemmen : het is getrokken uit de gedachte van het
volmaakte, van het oneindige, die in de menschelijke rede ligt.
Onze rede heeft bijgevolg de gedachte van het oneindige : heel
wel, doch er blijft nog te bewijzen over, dat dit oneindige ook
in de wezenlijkheid bestaat. Alleenlijk omdat ik de gedachte heb
van een wezen, mag ik nog niet besluiten tot het bestaan in de
werkelijkheid van dit wezen : hier tot het bestaan Gods.
Op andere plaatsen kon de leer wat duidelijker zijn. Zoo
b.v. op blz. io : « Its (nos actes) sont bons quand la volonté s'est con-

formée (i la REGLE DU BIEN, mnauuvais quand eile a contrevenu a rette
regle ». Hier zal de lezer zich voorzeker afvragen :- waarin
bestaat die regel van het goede? En tot volledigheid en duide-lij kheid, diende er het volgende antwoord bij te komen, met
korten uitleg: de naaste regel der zedelijkheid onzer handelingen
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is onze redelijke natuur en de verwijderde regel. is Gods eeuwige
-wet.
;

Op blz. 298 bewijst Schrijver de volstrekte noodzakelijk
dadelijke genade uit Christus' woorden : (( zonder mij-heidr
kunt gij niets doen. )) (Joan. XV, 5). Niet allen zullen daarin het
gezochte bewijs vinden. Volgens de meening sommiger godeleerden, bewijzen die woorden weliswaar de noodzakelijk
bovennatuurlijke hulp van wege Christus tot het-heidnr
verrichten van heilsdaden, doch moet deze hulp noodzakelijk
altijd een dadelijke genade zijn, en zouden die woorden niet
waar blijven, zoo daardoor somtijds alleen de heiligmakende
genade en de bovennatuurlijke deugden verstaan werd? Zijn er
geen g odn eleerden, die houden staan, dat de rechtvaardige
niensch, reeds in bezit der heiligmakende 'genade, van tijd tot
tijd, zonder behulp eener nieuwe dadelijke genade, en alleenlijk
met de hem ingestorte heiligmakende genade en de bovennatuurlijke ingestorte deugden, kan overgaan tot bovennatuurlijke
heilsdaden ? Dit schijnt de schrijver niet voor oogen gehad te
hebben in zijne blz. over de noodzakelijkheid der dadelijke

genade.
Deze voorbeelden wezen genoeg; en laten we ten slotte
toch het werk van Lesêtre aanbevelen, aan hen die met
geloofsonderricht bezig zijn : een beknopt overzicht zullen zij
er vinden over de gansche geloofsleer. J. B.
A

LE SENS COMMUN, LA PHILOSOPHIE DE L'ETRE
ET LES FORMULES DOGMATIQUES , par FR. GARRIGOU
LAGRANGE

des Freres Précheurs . -- Paris, Beauchesne, zgog .

Wijsgeeriger en tot diepere studie geschikt is het werk van
P. Garrigou-Lagrange, Predikheer. Die met de weerlegging
der modernistische stellingen nader kennis wil maken, zal met
vrucht dit werk raadplegen. Het is overbekend hoe aan den

grond der hedendaagsche dwalingen, door Paus Pits X veroordeeld, een valsche wijsgeerige grondvest ligt. Dit gansche
werk is een weerlegging daarvan.
Luidens de theorie van Leroy, moeten wij voor het algemeen
verstand (le sens conninun, het verstand zooals het aan de algemeenheid der menschen eigen is) een onderscheid maken tusschen de ve'beeldingszvaarde (la valeur de représentation) en de
beteekeniswaarde (la valeur de signification). Volgens de verbeeldingswaarde beantwoordt er aan onze kennis iets voorwerpe
líj ks, iets objectiefs -- de beteekeniswaarde, integendeel, bestaat
in het praktisch nut der waarheid tot onze handelingen. Deze
leering wordt eerst door Leroy toegepast op de waarheid in het
algemeen, en daarna op de dogmatische waarheid in het bijzon
moet aan het dogma niets objectiefs of voorwerpelijks-der.Zo
sneer beantwoorden; dit kennen wij niet, en we mogen dit
gerust laten varen, om alleenlijk nog vast te houden aan de
^ragmzzatische waarheid van het dogma : de waarheid van het
-

.dogma zal dus bestaan in den praktischen invloed door hem op
onze handelingen en ons leven uitgeoefend. Die valsche waarheidstheorie, die in zake van geloof tot gansch valsche gevolgen
leich, wordt door schrijver breed weerlegd
Het voorwerp onzer kennis, zoo stelt hij vast, is niet het
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« worden » (le devenir) of de « Jlzenomnena » ( de zaken zooals zij
aan onze zintuigen uiterlijk toeschijnen), maar wel, volgens de
aloude en ware leer van Aristoteles en den H. Thomas, cc het
zijn » : iets IS objectievelijk, en dit is het voorwerp der kennis van
het ver-stand. Dan wordt deze leering nader toegepast op de
dogmatische waarheden; eenige dier waarheden zooals (ie
H. Drievuldigheid, de Menschw-vording, enz, worden in liet
bijzonder behandeld, en de opwerpingen tegen het Traditionneel dogmabegrip worden weerlegd. Ten slotte, worden de
aanvallen van Leroy tegen de bewijzen voor het bestaan Gods
geweerd, en wordt er aangetoond hoe de bewijzen, dewelk e
Leroy poogt in de plaats te stellen, rechtstreeks tot pantheïsine

leiden.
Dit werk mogen we gerust aanbevelen aan allen die dies-grondige kennis en weerlegging van het Modernisme begeeren.
J. B.
HET MODERNE OPVOEDINGSVRAAGSTUK, door E. U.
FLORIS PRIMS. -- Uitgave der Geloofsverdediging, P rovinciestraat iz8, Antwerpen. Reeks 1911, nr 8 en 9, o,5o fr.,
7 blz.
« Tot individueele grootheid even als tot volksverheffin
hoeft er zedelijke opvoeding; en nooit misschien was er die
noodiger dan op onze dagen. Karaktergrootheid is het hoogst
menschelijke. Het ware karakter bestaat uit de harmonische
geleding van alle de menschelijke krachten. Oprechte zedelijke
grootheid kan slechts door godsdienst worden geteeld. De onzijdige opvoeding is ten andere onmogelijk. De onzijdige school
beteekent de sluipmoordelijke verkrachting van het godsdienst
onzer kinderen ». Ziedaar de gedachten welke de schrijver-levn
in dit vlugschrift ontwikkelt. Wij durven dit werkje aanbevelen
aan allen. Vooral de onderwijzers en de ouders zullen het met
vrucht lezen. Mochte het er toe bijdragen ons dierbaar Vlaamsche volk te behoeden voor de onzijdige school, dank zij het
plichtbesef van allen die nog iets voelen voor hooger ziele
A. J.
leven !
--

HET LIJDEN VAN JESUS TEGEN ENKELE MODERNE
AANVALLEN VERDEDIGD, door P. J. M. VosTÉ, O. P.
-- Uitgave der Geloofsverdediging , Provinciestraat 118, Antwerpen. Reeks 1g11, nr zo, o,z5 fr. 3o blz.
« Rond het kruis beweegt zich gansch het verloste mensch dom ; en dit kruis is een struikelsteen voor velen geworden ».
Het doel van den schrijver is ((het lijdensverhaal in 't volle
licht der waarheid te doen schitteren, en de wolken te verdrijven die haar stralen zouden belemmeren machtig en klaar tot
ons te komen ». Na bewezen te hebben dat Jesus niet verrast
werd door den dood, maar dien met onwankelbaar bewustzijn
voorzag en te gemoet is gegaan (I hoofdstuk), vergelijkt hij het
lijdensverhaal der vier evangelisten (II hoofdstuk), dateert
de onderscheiden episoden in de goede week (III hoofdstuk)
en verwerpt enkele moderne bezwaren (IV Hoofdstuk).
Aan niet ingewijden zal dit werkje een denkbeeld geven van
de ingewikkelde vraagstukken die door de moderne kritiek
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worden gesteld aangaande de feiten der goede week De
schrijver is er in gelukt die vraagstukken klaar ulfeen te zetten;
eene niet gemakkelijke taak! Veel stof in weinig bladzijden.
Wel hadden we een paar bladzijden meer ge\venscht,
A. J.
besteed aan de antwoorden.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN:

J.& PH. DUYSER De Hoofdzaken der Nederlandscise Sj'raaiek'unst,
2e herziene druk door G. Bolkestein, 134 blz., B. o.75. -- Een
zeer geschikt boekje ook voor Zuid-Nederland : Het handelt
over de woordsoorten, den enkelvoudigen zin, de vormveran
dering van de woorden, de spelling, den samengestelden zin
en de woordvorming. - Ruinr is er rekening gehouden met
de nieuwe beschouwingen over onze taal; en de theorie is
toegelicht door voorbeelden met veel overleg gekozen.

C. TIMMERMAN : First Set of English Lessons in Grammar, Conversation, Composition a. Idiom, 2d revised edition. 1 55 blz.,
fr.
1.25.
S

ID.,

Second Set of English Lessons etc., 2d revised edition, fr. 1.00.

- Deze beido boekjes zijn toonbeelden van 't nuttige en
't aangename der directe methode.
S

ScHELLINK. Zoo leer ik van 't blad zingen, 20 kinderliedjes om
met behulp van noten of op gehoor te leeren, 3o blz , 5. o 3o.

In., Iets over Methodiele van het Zangonderwijs aan liet kind, voor
onderwijzers en tot zeifstudie. 32 blz, fl. o 3o
en H. SCHEEPSTRA. Buurkinderen, een vervolg op
((Nog bij Moeder », i' stukje, 88 blz., fl. o.35.

J. LIGTHART

In.,

2'

stukje, 9 6 blz.. 5. o 35.

L Bij DE LEY. Leerhoek der Rekenkunde, 2e deel, 2e vermeerderde
druk, 200 hlz., B. i.5o. - Bij de Ley is de prins der reken
boekmakers in onze taal.
J. L. Fir. DUYSEII. Stijloefeningen voor inrichtingen van voortgezet
lager en middelbaar onderwijs, 2e stuk, 7e druk, bezorgd door
G. Bolkestein, 127 blz., B. 0.75.

Theoretisch -Practische handleiding ten gebreeike bij liet Onderwijs
in de Nederiandsche taal, aan middelbare en andere scholen. -

ID.,

Derde en laatste cursus, 6e druk, bewerkt door G. Bolkestein,
67 blz., fl 0. 50.

Verschenen : Het Werk van Om. K. De Laey, verzameld
door E. VLTEBERGH en J. PERSYN, 1e deel, 33o blz., pr. : fr. 3.5o.
Het werk zal volledig zijn in 2 deelen.

INHOliD VAN TIJDSCHRIFTI3N
ONZE KUNST, November igzi. -- Emile Claus (Ary Delen).
-- Eenz onbekende loan Van Noordt in het Museum van Brussel
(J. O. Kronig). -- Kunstberichten : uit den Haag, Leiden, enz.

VLAAMSCHE ARBEID, 8e en ge nr Igi i -- De Ster Knet
den Steen t (R. Vermandere) : De Vlamingen moeten hun best doen
.

om dezen neder ig en Vermandere voor ieders oog te brengen
waar hij recht heeft te staan : op een der eerste plaatsen onder
onze vertellers. - De groote Omngank (Karel van der Oever) : verzen
zwaar van Rubensweelde. -- In eer hersteld (Oct. Steghers) : een
vlijtig poger, maar met meer rhetoriek dan onze ouderen. -i\MTooie Verzen van Jos. Muls en Jor. Eeckhout. — De Rozentros
(L. Lambrechts). -- Poéinata (G. Helderenberg) : vreemd gedoe,
maar hier en daar zich opdringende schoonheid. — Zaakrijke
Kroniek. — Vlaainsch Leven : De Jongste Hervorming in de
Leuvensche Hovgeschool en de Katholieke Vlamingen. —
Veel goeds van Karel van den Oever over Eugh Bensons'
romans. — Lodewijk De Vocht als orkestleider, en over het
orkestleiden in 't algemeen. -- Carel Scharten en de Spellingkwestie. -- Oogslag op de geschiedenis van het Hollandsch
Tooneel : om te beginnen een overzicht van 't weervaren in de
17e en in de 18 13 eeuw. — Kleinere intermezzo's over 't verslag
van Prof. Lecoutere, enz. --- Weer een degelijke hoeveelheid
« Vlaamsche Arbeid ».
-^^ VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE, September i i i.
Kleine verscheidenheden: nr jo, Namnine, Donslaghen, Verwilderde Haeye (Edw. Gaillard). — Over Vrouzwe Countinans (Frank
Lateur) : zeer lezenswaard, vooral als psychologie van onze
romantiekers.
---

ONS GELOOF, October 1g11. — E. H. L. Co#ens (L.
Scharpé) : een ontroerde en ontroerende necrologie in een stijl
als een echte natuurkracht, voor dezen j ammerlij lk vroeg
verscheiden priester-werker en -wekker. --Over den aßologetischen uitleg van den Catechismnus (F. Drijvers). --- Over fohannes
Jorgensen (Al. Fierens) : met loffelijken ijver tracht men den
grooten Deen door vertalingen en levenschetsen nader tot ons
volk te brengen. — Over het Geluk (J. De Cock;: voortzetting der
vertaling van St.Thomas' degelijkheid in gedegen Nederlandsch.
— Eenige Beschouwingen over de Romneinsche Ouaestie (Ivo Cornelis) :
een geschiedkundige meditatie te pas komend bij het Italiaansche
staatsjubilee. -- Opgravingen in Palestina (Th Van Tichelen) : de
schrijver kent het als weinigen om strenge -harde wetenschap
verteerbaar te maken voor 't volk. — Over Christelijk Tooneel
(L. Dosfel). - Sociale en godsdienstige Vormping op 't Colagres te
G. Simons). -- tiVerk tot Beschermping deer BuitenBonne Esserance ^G
lieden in Brussel en Voorsteden. -- Belangrijke :Vengelingen.
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VOLKSKUNDE, afiev. 9-10, icii. - De Engelsche MorrisDansen (Arth. H. Cornette), een eigenaardig landelijk spel in
Sussex. - Oude Kemische LIederen Th. Peeters), met de muziek
er bij. -- Sbreekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen o Volksgeloof berustend (A. De Cock). - Waar de kinderen vandaan komen
(G. J. Boekenoogen). - VoThshumor in. geestelijke-zaken (G. J
Boekenoogen) - Latinska Sholsanger i Sverige och Finland af
-Van der Willigen), een lovende
Tobias Nordlind (D. Loo
recensie over dit belangrijke werk. - Kroniek en Boekbeoor
deeling.
ELZEVIER'S GEILLUSTREERD TI DSCHRIFT. SepJ

tember

1911.

De Tentoonstelling van Oud-Hollandsche schilderijen

le Parijs (Prof. Dr. W. Martini, met platen, naar Van Goyen,
Cuyp, Aert van der Neer. Metsu, Jan Steen, Gov. Flinck. -Iets over Paulus Potter en zijn. Stier (Just Havelaar) met een heerlijke reproductie. - Over Tooneelinrichting (P. H. van Möer
kerken, Jr.), een overzicht van de oudste tijden af, met nitwei
voor het heden, vooral betreffende Royaards en Verkade.-dinge
- Impasse (Annie Salomons , kunst, jawel, maar die wijze
Salomons durft nogal. - Moeder (Fr. Verschoren) een goedVlaamsche schets - In Retraite, vervolg van Zoetmulder's
roman. - Kroniek: afscheid aan Israëls. - Boekbesprekingen,
tentoonstellingen, enz.
-

- October, 19 i i. - De Tentoonstelling van oud- Elollandsch e
schilderijen te Pars (Prof. Dr. W. Martin) : voortzetting, met
platen naar Frans Hals, Gerard ter Boren, J. Leystor, W. C.
Duyster, Nic. Maes, Thom. De Keyser, Jac. van Ruysdael.
Is. van Ostade. - De Fransche Overheersching (C F. GysbertiHodenpiji), met een rijken voorraad reproducties van zeldzaam
heden. - Zandvoort, 1855 (Dr. Max Eisler): het stille verblij f
van den toen nog zoekenden Israëls. Verzen van R. De Cneudt.
De Alaecenas een monoloog van J De Meester, geschreven
voor en voorgedragen door Vogel. - In Retraite: vervolg van
Zoetmulder's roman. - Boekbespreking: Prof. H. Brugmans
a Opkomst en Bloei van Amsterdam ». - C. L. Dake: «Jozef
Israëls ». Tony Offerinans, de Haagsche schilder. - In « werk
van Walchersche schilders te Domburg» over J. Toorop, Piet
Mondriaan, C. Toorop, Jan Heyse.
-

DE STUDENT, September rpr r. - Leieven boven / (A. 13.)
met zijn begin van verviaamsching aan onze dierbare Alma
Mater. - 0 ns oudste Gebuurvrouwije (Dodo Stokers : goed proef-

werk. Skveekt zuiver I\Tederla edscjz (Pip). - Een Beeld van Liefde
(T. van Vroeslaer): gewijd aan Pater Damiaan. - De S/ellewerkster, een versje van Fr. .ckermans. - Hoog vliegen, die/ vallen
,

(Vieme): inderdaad zoo in 't Fransch opgeschrikt worden uit een
heerlijken Vlaamschen droom. - Volkstaai : dialect-woorden
met verklaring. Schetjes van Hiawaka, Wick Jack, M Sanders,
Ledegouwer Lode Winters. - Een goede bijdrage over Drankbestrijdiig Elkiander). - Vlaainsche Hoogeschool (Stokers). Overzicht van tijdschriften en boekbeoordeeling.

BIEKORF, nt 1 7. - De Cistercienzer Hervorming (M. E
ditmaal hunne betrekking tot de kunst. - Bene Luchtreis Th.
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Brakels) : een plezierige ook. -- Een vers van Arm. Van Veerdegem.
STUDIEN, dl. LXXIII, afl. i. -- Oj en omn de Zon. P. De
Bruyn,). Interessante studie waarin het verloop wordt aangegeven en de tegenwoordige stand der zonne- studiën, en de
verschillende richtingen waarin vermoedelijk nog opzienbarende
ontdekkingen zullen gedaan worden. — M. Van Steen is van
zijn reis in Zuid- SJanje voorspoedig t'huis gekomen. — Hetzelfde
mag niet gezegd worden van Dr Aigner's Wo n derweerlegni7.g IV,
door P. Bolsius De weerspannige dokters willen hunne blijkbare nederlaag maar niet erkennen. Tegen de bewijzen van
Bolsius en Dr van Hoestenberghe vermoge n ze echter niets in te
brengen. --- A. J. M. Mulder, geeft eenige bijzonderheden onitrent de ontdekking en de eigenschappen der Edele en Radio- actieve Gassen. -- Over de Ontdekkingsgeschiedenis der Zuid-fiool en
voornamelijk over de expeditie van Shackleton brengt C. Wessels een heele vracht merkwaardige bijzonderheden aan den
dag. — In den vorm eener recensie van de «Ontologie» van
P. Hution volgt dan eene vrij - diepgaande bespreking over zekere
philosophische twistpunten. -- Het nummer wordt besloten
door een belangrijken brief van Montalembert waarin deze in
1854. het kunst-inzicht en het geschiedkundig oordeel van
Alberdingk-Thijm beoordeelt.
-- Dl. LXXV, aid.. 2. --- Monismzzs en Mon-isten I (H. Bolsius
Nieuwe episode in de prijsvraagkwestie der genezing van P.
De Rudder. — Herinneringen aan de gebroeders Wilde (F. Sträter;.
Nadere inlichtingen over deze drie in Holland zoo bekend e
Jezuieten. Bijzonderheden over hun verblijf te Freiburg, te
Rome en te Leiden. — Een radiologisch Congres (J. M. Mulder).
Een zakelijk verslag van het eerste internationaal. Congres van
Radiologie en electriciteit te Brussel gehouden. -- De sludie van
den Pentateuch, Ill, (H Wilbers). Helder overzicht der bewijzen
die men tegen den Mosaïschen oorsprong van den Pentateuch
heeft aangevoerd en die J. Wellhausen in zijn « Prolegomena
zur Geschichte Israëls )) op behendige wijze heeft bijeengebracht. -- Belzto de Goes, S. 7. (C. Wessels) Een ontdekkingsreiziger in Centraal-Azië (16o3-1607) : Vervolg der lange en
gevaarvolle reis van dezen koenen Jezuiet die, van Hindoestan
uit, China bereikte. -- Uit de Pers. -- Mededeelengen.

a

DE BEWEGING, Augustus igii. --- Persoonlijke Bijschriften (Alb. Verwey), een verzameling van Verwey's kleine ver
gelegenheidsverzen uit de laatste twintig jaren. — De-stroide
Romanfiese Vrouw (Maur. Uyldert) meer mij dunkt, met het doel
van den lezer te boeien, dan met het oog op het leveren van
een echt-wetenschappelijke bijdrage. Dit slot loopt, gelijk het
vorig fragment, over de vrouwen in het werk van Alfred de
Musset. — Verzen van N. Van Suchtelen, Giza Ritzchl en
Wenke. -- Tweeërlei taktiek der Vakbeweging (J. Molenma.ker),
Boeken, Menschen en Stroomingen (A. Verwey) ; Een fijne studie
van A Verwey over A art Van der Leeuw's Liederen en Balladen.
Ook van A. Verwey in « Boekbeoordeelingen )), recensie van
H. de Régnier's : ((Le Miroir des Heures)) en J. de la Bre's
« Au fond des yeux ».
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DE LELIE, September 1911. - Gezonde ojvoeding (Dr Fr.
Van Cauwelaert) iets wat eenieder lezen moet niet enkel om
den man van wien het komt, maar ook om het practische
dat al wie met kinderen omgaat er in vinden zal. - Kerkbor
duzo'sel (H. Krooneman). - Iets over X-siralen cii Radio-A lefiviteit
(Leo Senden). - Madame (Alb. Steenhoff-Smulders), het Fransche leven der 17e eeuw zeer aanschouwelijk geschetst met
1

-

behulp van E Henderson's boek A Lady of the old Reime. Sociale siudieciagen voor vrouwei (7 en 8 Augustus te Antwerpen)
- 0. L. Vroao wil het, voortzetting van Mevr. Logeman's vertaling uit het Deensch. - R. Nederlandsche Bloernendag, 2 September 1911, ten bate van het DrAriëns-fonds. Een heerlijke dag
voor den grooten menschenvriend Dr Ariëns. Voor het stichten
van zijn sanatorium voor drankzuchtigen is dien dag fl. 5o 000
ingezameld. - Een vers van Fr. Berthold. - Weer tal van
mooie platen. - Wie de Lelie niet heeft in zijn huiskring mist
een mooie bloem en veel zon.
ST. LUCAS, Juni 19[I. - Over Beginselen (Ridder de Wou
ters de Bouchoutl: over ((scheppen of namaken a vol gezonde,
door ondervinding verstevigde wijsbegeerte. - De Oude Kent
van Bost (A. van Grainberen): met het ontwerp van vergrooting.

- Een merkwaardig schilderstuk van Abraham Bloemaert (Dr. X.
Smits) : namelijk in de kathedraal te 's Hertogenbosch. -

Muurankers te Brussel (Spectator): met allerhande eigenaardige
afbeeldingen.
HET LAND, September iii. - Van den vrekkigen Mulder
(V. Vermeyen) : de verteltrant voor ons volk uitstekend getroffen. - Beozvulf het oudste der Gerinaansche Eleldendichten (0.
\\Taitez(, een bewijs te meer hoe door en door Wattez onze
oud-Germaansche wereld kent. - Hedendaagsche toestanden in de
Samenleving (V. Naveaii). - Het oudste Vertelsel (St. Vetter).
De Walkure en Kloos' Vertaling (E. Van Bergen). De degelijke
Wagner-kenner heeft aan Kloos heel wat terecht te wijzen. Verzen van Simons, Pieters en Vander Haeghe,
DE NIEUWE GIDS, September 1911. - In Memoniain
Josef IsraEls (J. Veth, het ingetogenste en het beste wat we
lazen over Israëls bij zijn heengaan. - De Beteekenis der Bouwmeesters-traditie voor onzen tijd (H. De Boer). Bouwmeester en zijn
verhouding tot de modernen. Een geestdriftige verdediging van,
den grooten tooneelspeler. - De Brief (Fr. De Backer, een
lieve jongensschets. - Over de Psychologie van Jul. Lafongue
(A. De Ridder en Gust. van Roosbroeck), een merkwaardige
bijdrage over den Franschen decadent. - Heldendaad of Dolzmnnigheid? (Dr W. Meyer). Multatuliana uit de Java-jaren. Literaire kroniek (W. Kloos) : zeer optimistisch over C. Meyer's
« Het nieuwe Leven a. - Philosophische kroniek (Mr G. Grashuis),
voortzetting van dc zwaargrondige bespreking van Prof. Heymans' «Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Er-.
fahrung ». - Staatkundije kroniek (b4.), niets dan bezoek van
Fallières aan Holland. - Buitenlandsch Staatkundig Overzicht (Chr.
Nuys), over 't verval van de Kamer der Lords. - BoekbeoordeeZing (Dr A. Aletrino), over de werken van den geruchtmakenden
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Dr Cabanès, « Le Cabinet secret de 1'Histoire » en « Les Indiscrétions de l'Histoire ».
— October igi i. — Holdijn (Fel Timmermans), een « dramatisch spel» naar onze smaak wat al te spokerig MaarTimmermans
openbaart toch .een ongewone literaire kracht. -- Een Inleiding
tol de Wijsbegeerte van het Geestesleven (Dr E. Bauman). Onze
catechismus weet het veel beter en zegt het veel eenvoudiger.
Een Vrouw (P. N. van Eyck), weinige dichters van heden zijn
tot zulke verzen in staat. Uit eerste en uit laatste Levensgetij (W L.
Penning Jr) : toch wel een beetje droog -constateerend, die
poëzie. — Die Herllu n ft der Brüder Maris (Dr Max Eisler), de
geslachtsboom opgemaakt naar al de eischen der Duitsche
geleerdheid. — Het Einde van een ,deugd (Fr. van Raalte), een
goed geteekende school- schets. -- Literaire Kroniek (W. Kloos)
zie daarover in {c Allerlei)) van dit nr• -- Buitenlandsche Literatuur
(P. N. van Eyck) : Uitvoerig en belangwekkend over « Le
Miroir des Heures» van II. de Regnier. -- Buiteulandsch Staat kundig Overzicht (Chr. Nuys), over Marokko. -- Boekbeoordeeling (Fr. Erens) over ((De Vrouwe », der menschheid vloek en
zegen, een merkwaardig werk van Dr. H. Derckx, dat ook
eerlang in Dietsclle Warande zal gerecenseerd worden.
DE LEVENDE NATUUR, nr Io. — Rottum (Jac. P. Thysse)
levendige beschrijving van die schilderachtige eilandnatuur. —
Een nieuw Fossiel uit de O.-Zuid-Limaabznrgsche Leisteen (E. Heimans).
De Veeninol (J P. De Vin), Botanische Aanteekeningen, enz.
-- Ni' i i . -- Rottuin, voorzetting. — Het Ontkieinen van de
Kokosnoot (Dr W. Docters van Leeuwen) . — Het Aboretum der

Rijks hoogere Land- ZT uin- en Boschbouwschool te Wageningen (Dr j.
Valckenier-Suringar). -- Suikervoedering aait bijen in het najaar
(Ant. Laboyrie). — Is de Vliegenzwam giftig ?
--- Nr 12. — Een Anaiogon van de steile Kust van `iet Engelsche
Kanaal — onder den rook var Amsterdam (C. L. van Balen), met
mooie platen. -- Levenschetsen van eencellige Dieren (1-I. R. Hoogenraad). — Grintvonder j (U.Vrijman). De Leeuwerik (U.E.Kuylman)
*l ONZE KONGO, September zg11. '— Lubavolkeren in den
spiegel van hun si'euken (A. De Clercq) werklust, stelen, rechtvaardigheid, valschheid, slimheid, hoofdmanschap, enz. —

Wellevendheid bij de Negers (Th. Vriese). — Mayon ibsche Pennejroeven
(L. Bittremieux) boeiende vertelling van een kindeke van de
dood » aldaar. --Het Beschavingswerk der Cistercincers in de Eveizaarstreek (R. Dries(, met overvloedige platen. — Kongoleesche
Wetgeving. Nederlandsche Boeken over Congo, enz.
VAN ONZEN TIJD. — Sedert z5 October is Van Onzen
Tijd overgegaan van de statige, slanke jeugdgestalte tot een
meer gezeten gezetheid van den practischen man uit het werkelijk leven. 't Formaat is nagenoeg op een derde geslonken,
zoodat het nu minder voornaam, maar, op 't verlangen van
veel huiselijk-aangelegden, handiger is geworden. Bij deze stof
wijziging heeft het weekblad niets verloren aan innerlijke-felijk
waarde. Integendeel, 't schijnt het lot te zijn van dit Zondags
onder de Nederlandsche weekbladen steeds crescendo te-kind
mogen gaan, wat betreft den aard en de behandeling der bij dragen. De ruimste en de mooiste afwisseling, en toch een weerga
keurigheid zoodanig dat jong en oud wordt geboeid op-loze
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een steeds fijn getroffen wijze van deugdelijkheid en degelijkheid en prettigheid saam. Tekst en platen zijn steeds een
lekkernij. Laten we niet vergeten dat er thans twee uitgaven
Van Onzen Tijd bestaan. Een luxe-uitgave tegen fl. 6.00 per jaar;
een gewone uitgave tegen fl. 3.5.
Reeds het hooren der namen van de medewerkers in de
laatste nummers, suggereert het waardevolle der bijdragen,
't zij beschouwend proza, 't zij vertelling, 't zij poëzie, 't zij
polemiek.
Maria Viola, Alb Steenhoff-Smuiders, Karel van de Woes
fijne, Van Poppel, De Klerk, Marie Koenen, Ed. Brom, B. von
Meurs, Ger. Brom, Dr. Hoogveld, P. Rijken, Dr. Endepols,
Const. Eeckels, Jor. Eeckhout, J. Sterk, Jurriaan Zoetmulder.
Fern. Toussaint van Boelare liet onlangs in Van Onzen Tijd ver
schijnen: Een Legende van Onze Lieve Vrouw van Halle,
meesterwerk tot in de kleinste details.
-

DE NATUUR, 1 5 Oct. 1911. -- Een kijlije in de Koraal- en
Sonswereld (D. Van der Ven(. - Het Meten van Luchtweerstand
(Z. Bouman), van zooveel belang voor de vliegeniers. * Moderne
Gasverbranding (D Stavorinus). -- De Bietsuiker-fabricage (D.
Bieselaer) met een bezoek aan fabrieken, waarvan fotografie.—

De grootste Locomotief (S. Snuyff), natuurlijk een Amerikaansche.
Iets over Mimoseën (Mimosa) met duidelijke platen. Iets over
kollolden en hunne toejbassingen.
DE KATHOLIEK, Aug.-Sept. içii. Hagiografie en hislo-.

rische welenscha (slot). - Het wereldlijk looneel in de

be

eeuw (A.

Koender): in deze eerste bijdrage worden de abele spelen bestudeerd. - Een nieuwe «Reinaert» verklaring (C. Daniels) : van
de hand van Dr. Buitenrust Hettema. -- De weg der Schoonheid
naar God (H. Van Haasters) : de weg langs welken 0. G. Destree,
Dom Bruno Destree is geworden. - Korte indrukken van Amstei'
damsche gebouwea (A. J. Kropholler). - De Balling verlangt naar
den tempel, proeve van vertaling van Os. XLII-XLIII, door W.
v. Koeverden. Over Bijbel en Bijbelkunde (D. Hoet): Historisch
verloop van Jezus' leerwandel in Galilaea. Letterkundige
kronie
k o. a. « Bij het Allerheiligste » van G. Jonckbloet; Religion et Littérature» van P. Halfiants, «Lilith» en «Godenschemering)) van M. Emants, ((De Mourlons» van Stijn Streuvels» enz. Verder vermelding van Dr. A. Fierens' studie over
den geschiedkundigen oorsprong van den Portiuncula-Afiaat,
enz.
-

- STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 7, 1911. - Richard
Wagner's Psyche (Jos. Kreitmaier), een diepere vorsching naar
de ziel van den grooten toondichter, met al den kalmen ernst
der onpartijdigheid. - Maria Ebner (A. Pummerer), karakterbeeld uit de mystiek der Duitsche Middeleeuwen. - Der atheistische Monismus (Aug. Deneffe), slot van de stevige studie; het
geldt hier de leer die de eenheid aller dingen uitroept, met loochening van Gods bestaan; dus de mengeling van materialisme
en pantheïsme. -- Christentum und Sozialdemocratie (A. Lehmkuhl).
- Zuin Streit um die Romantik (Jak. Overmans), met het oog
vooral op de verdiensten en eigenaardigheden van Eichendorff.
- Recencies, o.a. over Pater Grisar's « Luther», over Asschen-
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dorff's «Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker »,
over «The Catholic Encyclopedie ».
Der Französischer Roman der Gegenwart (J. Over— 8, 1911 .
mans), minder wereldsche liefde en meer levensernst: de Fransche romans gaan een hoopvolle toekomst in. -- Urssvunag des
A inbrozianischen Lobgesanges (Cl. Blume), nl. het Te Deum. —
Die Fortbilde ngssclsule (H. Koch). Recensies o. a over Newcomb Engelmann's «Populäre Astronomie », ((La Renaissance
et la Réforme » van Fern. Mourret, enz.

-

--

AT.LERLEI
In De Katholiek van October I.I. verscheen een studie over de
(< Nieuwste Nederlandsche Lyriek», waarbij we daarom niet zoo
dadelijk op elke uitspraak ((amen » zouden zeggen; maar de
bijdrage is de uiting van zoo 'n stevig kunstinzicht, van zoo 'n
hoog en zoo 'n fijn letterkundig gevoel en tevens van zoo 'n
schoonen en grootmoedigen levensernst dat niet enkel de stijlmooiheid van het stuk maar ook de gedegenheid der gedachte
ons noopt tot aanhalen en tot meedragen in de ziel. Vat
wonder daar de schrijver kapelaan Binnenwiertz heet, de meest
bedreven katholieke kenner der Hollandsche literatuur van
heden?
Kapelaan Binnenwiertz staat tegenover de Nederlandsche
poëzie uit den laatsten tijd veeleer mistroostig. Hij vindt dat
we zoo stilaan weerkeeren naar de gemoedelij ke zachtzinnigheid van voor 8o, maar uit helaas heel andere redenen; en verder
dat een kunst buiten deze der kalme bedaardheid in Holland niet
mo ;elfijk is, dat we thans zelfs iets hebben van een minder soort.
« In de jaren '8o is er een herleving, een hernieuwing
gevoeld... maar helaas voor zeer kort. Het gemis aan alle
hoogere beginselen en edele karakterkracht heeft zich spoedig
doen bemerken. «Karakters zijn 't die nieuwe wegen banen »
en zonder geloof aan een hemel is toch geen werkelijke schoon heids-cultus op aarde mogelijk.
Zoo zijn bijna alle mannen van '8o weer zeer nuchtere
schrijvers geworden en is van velen hunner de poëzie reeds
jaren lang gescheiden. Kloos verklaart wel iedere maand weer
opnieuw, dat hij nog altoos dezelfde is en blijft -- doch in
wezen is Kloos, de dichter, verschrompeld. En zijn proza is
vervelend. En van criticus is hij een vleier geworden (i). Hij
heeft zich ten slotte met zijn Thomas a Kempis' vertaling onherroepelijk geblameerd. Kloos heeft zijn schuldigheid gedaan
hij kan gaan.
(i) Merkwaardig is Kloos' oordeel over het laatste boek van
v. Hulzen in brandende tegenspraak met het vonnis van Frans
Coenen.

ALLERLEI

417

Gorter is verdwaasd en verdord door die voor alle poëzie
onzalige socialigheid en Netscher is wethouder geworden te
Velzenen brengt al papenhatend zijn tijd door met journalistiek,
in de Revue. - Verwey heeft zich verloren in de Beweging of een
.z.g.n, evolutie des geestes, die toch blijkt stil te staan, of liever
zich beweegt in een altoos rondende bewondering van een viertal epigonen die zich bezig houden met het wierookvat, dat
den meester omwalmt, elkancler over te geven. Van Eeden,
èigenlijk nooit een echte, vindt ten slotte zich zelven terug in
zijn - anders te sterk tendentieuze - tooneelspelen, die echter
wel een nieuwe moraal trachten te brengen, doch geen nieuwe
kunst. Zoo schijnt de gansche beweging van '8o te gaau verloopen. Van Deyssel trekt zich, zeifbespiegelend, terug : alleen
Erens houdt in stille gematigdheid als een braaf ridder stand.
Verder hebben en houden wij uit dien schitterenden tijd als
twee altoOs lichtende poëten : van Looy en Helene Swarth. Wie
als de laatste in haar herfst nog verzen zingen kan als die in de
Januari-aflevering van De Gids, is wel een gezegende en hoog
begenadigde Gods.
De generatie, die volgde, had een rijke erfenis te bewaren
en te verdubbelen, doch heeft, helaas, te weelderig geleefd en
te schitterend gefeest. De pas verworven vrijheid der dichter
lijke verbeelding werd misbruikt en het goed recht der passievolle woordverklanking toomeloos toegepast. Half volwassenen
naar geest en smaak, verkwistten hun waarachtìge talenten en
putten zich zelven alzoo uit Querido en Couperus dragen er nu
de gevolgen van Robbers in zijn eerste romans, wel frisch én
rijk doch de zielenemotie al te zeer uitpurend, schrijft nu den
Roman van een gezin, zeer machtig van tragiek in nawerking,
maar in bewerking dor en droog als een onuitgesproken vervehug. Zoo bijna allen! Men is naar het schijnt uitgevierd, uitgewoed. Er is of kalme stilstand als bij De Meester, Of lugubere
zatheid als bij v. Hulzen, Of wilde overprikkeling als bij Heyer
mans. En al spreek ik hier van prozaïsten, ik handel toch
zekerlijk over poëzie, wijl bijna al de artisten dezer generatie
dichters waren van professie en hun roman- en tooneelspel
meest prozavormen bleken voor hevige en overstelpendé lyriek.
Verzen werden in die jaren betrekkelijk weinig gezongen, dichters bij name zijn zeldzaam Doch die enkele, behalve Boutens
en de zeer krachtige Henriette Roland Holst zijn bijna alle
langzaam aan kwijnende. Carel Scharten zwijgt; Marie MetzKoning herhaalt zich zelve en anderen; Reddingius is altijd een
teringlij der geweest; Giza Ritschl heeft sinds lang haar eerste
avontuurlijke frischheid (de eenigste verdienste ) door vervelend
eentonige uitroepen bemorst en begroezeld. Allen te noemen is
niet noodig enkel wordt hier bemerkt hoe in de jaren igoo de
Neclerlandsche poëzie niet bloeide. Maar toen in die jaren Bastlaanse en Adama van Scheltema vooraan * groeide een
lange schaar van dichters snel en wellig aan, met iedere maand
minstens één dichtbundel en drie dichters....
Het schijnt dat wij in Holland de hooge poëzie niet aankunnen en haar bezieling voor te langen tijd niet kunnen ver
dragen. Telkens na kortê stijging, altoos weer dezelfde daling.
't Moet te verklaren zijn uit onzen aard, uit onze omgeving, uit
den atmosfeer, waarin we ademen. We zijn nu eenmaal en
-
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zullen blijven goed en trouw en degelijk, doch klein. Wij leven
in ons dierbaar vaderland vrij en blij, veilig tusschen onze nauwe
grenzen en wèl bewaard met of zonder kustverdediging voor
roofgierige naburen. Doch we behoeven dan ook geen helden..
moed te voeden. Wij kunnen rustig blijven onder onze palmboomen, indien ze hier bloeiden, doch helaas bij gebrek aan
palmen, eenvoudig in onze baksteenen huizen. Derhalve is ons
Nederland ons dierbaar en voor diens vorst of vorstin slaat ons
hart. Doch ons bloed behoeven we voorshands niet te vergieten.
Zoo wordt de liefde der harten en de energie der geesten van
zelf gericht naar de kleine kringen ,onzer gezinnen, en moeten
we zijn -- 't is onze eere en onze eigenaardigheid --- een zeer
huiselijk en alzoo een burgerlijk volk. En welke poëtische glanzingen die eigen haard voor iedere gevoelige ziele ook uitstraalt,.
't was toch niet daar, in zijn leuningstoel gedoken, dat Dante
zijn Goddelijke Comedic heeft gedicht of Goethe zijn Ifthigennie heeft
geschapen. Dan moet men de bergen op om vrede te vragen aan
de poort der kloosters, of in de eindelooze luchten zwerven der
Romeinsche Campagna. Doch naar zulke zwerverijen verlangt
ons volk geenszins. Oost -West thuis best. En dat volk heeft aan
zijn de Génestet ten slotte genoeg. En geniet van de poëzie nog
het liefst de Hollandsche binnenhuisjes en de huiselijke genrestukjes. Beets, die zijn zeven of acht kinderen met zijn tweede
vrouw incluis zeer toepasselijk en gevoelig bezong, is toch een
halve eeuw geweest en is nog degene, die echte aandoeningen
wekt in onze Holli ndsche harten. Zie b.v. eens hoe onze componisten liefst zulke teksten nemen voor hun liederen : wiegeliedjes, moederjubel en -smart enz. En zoo blijven het toch
altoos juist kenmerkende regelen die twee van Alberdingk
Thijm, die als kunstenaar toch wel heel anders, was, maar toch
niet anders zingen kon :
Bij vader en bij moeder en aan de vriendenborst
Daar kweeken wij de liefde voor vaderland en vorst.

» Een andere eigenaardigheid van onze Hollandsche smaak
belemmert evenzeer de hooge, groote, koninklijke poëzie zich
hier vrij en voluit te kennen ontwikkelen. 't Is n.l. onze volks
voor het schilderachtige. In zooverre kan Holland het land_
-zin
van Rembrandt worden genoemd, dat de meest karakteristieke
en tevens meest vruchtdragende trek onzer natie is : haar zucht
voor schilderen. De waardeering, dat de aard van ons volk met'
Rembrandts koninklijk- tragische kracht valt samen te koppelen,
zou ik geenszins. aandurven. Want wat schat ons volk het.
meest? Israëls is bij de groote schare meer in zijn twee eerste
perioden gevierd dan in zijn laatste, en V. v. Goch evenmin
als Toorop schijnen thuis te behooren onder onze benevelde
luchten en langs onze lage landen. En als zij deze natuur hebben gezocht en uitgebeeld, is het eerst na een volledige metamorphose in hun woesten of devoten geest. Het hartstochtelijke
van den eenen noch het mystieke van den anderen kan op den
duur onze Hollandsche harten bekoren. Wij` houden van kalme
en bedaarde dingen, in niet al te veel donkerte en niet al te fel
licht. Van Thijs Maris begrijpen we zeer weinig. Wat troebelheid wat nevel, wat' halve ,gedokenheid is ons niet onbehagelijk.,
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Doch - humor immers is onze specialiteit - licht moet doorheen of er langs : de lach moet glinsteren door de traan : de
hoop flikkeren door het leed. Van wanhoop houden we volstrekt
niet ; en (( ze moeten elkaar toch krijgen » is wel de prozalsche
bede van den volksmond, maar dunkt ons tevens zeer duidelijk
en volkomen het einddoel onzer Hollandsche poëzie uit te
drukken. Er moet bevrediging zijn, die onder ons bereik valt
begrenzing van gevoel en afbakening van kracht zijn de twee
zeer verstandige voorwaarden, die een Hollandsch dichter, om
succes te hebben, zich stellen moet. Zoo nu en dan, uit duffe
verveling en doffe eentonigheid, slaan en dichter en volk buiten
den band en vergrijpen zich aan rethorische orgieën. Doch het
gevoel voor het schilderachtige rondom, dat zich vooral toont
in weien met koeien, die rustig grazen; in kleurige, keurige
hofjes, vol gezelligheid : in knusse, prettige keukens, vol mooi
porcelein en aardewerk; in jolig hotsende boertjes en goedmoedig-zwervende visschers : in al die kleine, fijne, zachte,
stille, rustige dinges en menschen, half belicht, alles zonder
veel beweging of vaart : dat gevoel en die smaak voor al dat
eigenaardig schilderachtige brengt ons al heel spoedig weer tot
natuurlijkheid en kalmte : en we dichten weer als van ouds van
Morgenstond en Zomernacht en van het Geitenweitje en de
Herdersfluit alsof we niet Bastiaanse of Jacqueline E. v. d.
Waals heeten maar v. Camphuyzen. Poot of Luyken.
» Als we dichtende slechts uitdrukking geven aan wat een
Hollander in poëzie het liefst is : weemoedigheid. En dat is de
derde eigenaardigheid die hier in Holland de groote poëzie
belemmert, zich te ontwikkelen. Weemoedigheid : dat is iets
minder dan weemoed en heelemaal geen Weltschmerz. Voor
Weltschmerz is toch een Welt noodig en zoo wijd reiken de
grenzen van ons Hollandsch gevoel in doorsnee niet. Als paro
die wordt het niet gezegd - zij is werkelijk een volkseigenaar
digheid die weemoedigheid: dat heel lieve, prettige, hij enkelen

-

fijne, bij de meesten toch teedere gevoel, niet over het droeve

maar over het mooie en blij,e van het leven. Een soort heimwee
naar het nog mooiere, nog blijere, dat boven bereik is. We verlangen zoo -- altoos!
Onze geliefdste dichters zijn van weenioedigheden vol. Dat
zijn onze standaardverzen : die van het kind «Op 't blauwsatijnen kussen)); en van dat andere kind, dat achter het hek van
het kerkhof ligt begraven ach, den éersten nacht! En hij is toch
onze lievelingsdichter geweest, die de tering heeft geïdealiseerd
door de tranenrijke maar gelaten -lachende weemoedigheid, die
immer het Haantje van den Toren onzer Nederlandsche lyriek
zal blijven omnevelen.»
Dan volgt de rake karakteristiek van de lyriekers die thans
op den voorgrond staan:
«Boutens is wel diep en zeer innig en van schoone verbeeldingen is zijne ziele vol, maar meer dan de sterke bezieling der
schoonheid drijft de exuberantie zijner melancholie hem tot
zingen, of liever tot uitbeelden zijner met ziel en leven harmonieuse stemmingen. Stemmingen, die worden vertolkt vaak in
het zorgzaam uitbeitelen van zeer fijne en stille beelden, meest
in het nauwkeurig beschrijven van met zijn zieletoestand over~
eenstemmende natuur, zelden slechts in het duidelijk uitspreken
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van wat er daar binnen jubelt en schreit. En bijna altoos ver
dan nog dat dadelijk uitspreken, die onvervalschte lyriek-lopt
in beelding of beschrijving, heel kalm en onbewogen, alsof op
het eind een ander spreekt dan in het begin.))
Bij de navolger van Boutens, waaronder de meest bekende
van Eyck en Greshoff, nog meer dat gebrek aan kracht en leven,
die moeheid, die loom- en luiheid.
« Zelfs Henriette Roland Holst, de geweldige, is niet aan
die stemming ontkomen. En Frans Bastiaanse, hoewel frisscher
van natuur en te nuchter om lang te blijven droomen, heeft toch
nergens den vrijen, blijen slag van het lied. En neen ! ook de
veelgeprezen Adama van Scheltema niet. Want van die opgeschroefde liederen aan zijn partijgenooten voel ik heelemaal
niet het feu sacre.
» Veel liever dan Adama v. Scheltema is mij de jonge
S. Bonn, die ten minste niet jokt. Doch te veel wildzang blijkt
hij nog, om er kritiek over te oefenen. Maar uitzondering voor
mijn bovenstaande beschouwingen maak ik voor - Annie Salomons. In haar verzen is lyriek, wel wilde en dwaze : doch haar
stem is van een vrouw, die ontroerd roept. Roepen echter is nog
niet zingen. Doch echt is de stem! Van Volker, dien Frans
Coenen den merkwaardigsten onzer jongeren noemt, hoor ik die
menschenstem te zelden : in zijn Pierrot- vermomming loopt hij
licht gevaar verdacht te worden comedie te spelen...
» Leeg en moe, ja dat zijn de kenmerken, die deze jonge
dichters bijna alle dragen. Ze zijn gelijk de schimmen, die aan
de boorden van de Styx den overtocht wachten naar de overzij
vol duisternissen : zonder verleden en zonder toekomst : met
niets in hun hand aan schats en met niets in hun ziel aan ideaal.

Het is geen wanhoop toch: 't is zatte gelatenheid zonder tegen stand. Het leven drukt niet al te zeer, maar waartoe en waar voor leeft men? Het sterven is geen angst, doch met den dood
is dan toch alles gedaan en dat is droefenis. Het is alles ten
slotte hetzelfde. Men zij dan maar wat men is en doorleve wat
men beleven moet. En in de onverklaarbare natuur, vol schoone
doch voorbijgaande en wisselende kleuren en geuren, morgens
en avonden, waar het vaste niet te grijpen doch het verdwijnende te genieten is, daar vinden onze dichters hun hoogste
bevrediging. Kalm nu geniet men : hartstocht, heeft men geleerd, is uit den booze en geeft verdriet. Voorzichtig, dat is de
levenswijze les, zij men met volledige overgave- aan wat of wien
ook. En aan wat of aan wien zou men zich geven? Omhoog zijn
de sterren gedoofd en beneên branden de godslampen niet
langer. De idealen zijn reeds lang weggevlucht. Een enkele
dweept met de gemeenschap en verliest er zijn rust bij. Rust nu
is het allerbeste. Vrede kan men niet vinden : men weet niet
waar en hoe, doch rust of liever kalmte is te bereiken. Want
moede, o zoo moede zijn onze dichters: niet door hun gestreden
strijd of hun gestrekten arbeid, doch moe van nature, door
verzwakking in hun geslacht, door overerving : moe wijl ze lui
en loom zijn door verweeking hunner ziel. »
In het Centrumra van q. November igi i, komt een opstel voor
over (( Kloos in de Theologie », dat we onzen lezers niet onthouden willen
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(C Kloos in de theologie is wel een dwaas verschijnsel voor
wie met beiden niet geheel onbekend is, maar toch een verschijnsel, dat niet uitblijven kon, want Kloos' taak is de studie
van de litteratuur, en de litteratuur raakt het leven en het leven
de theologie. Geen bladzij kan men haast schrijven, zeker geen
bladzij ernstig beoordeelen, zonder de levensbeginselen er in te
betrekken. En al zou men angstvallig iedere uiting van anderen
subjectief willen zien, als uiting voortkomend van een zoodanig
karakter met deze of gene overtuiging, dan zal toch de vraag
naar de objectieve waarde dier overtuiging zich van zelf stellen,
omdat jeder een levensinzicht heeft of er een zoekt. En na veel
schrijven over de levensuiting, die kunst heet, komt men wel
tot het besef, dat het leven van meer belang dan de kunst is.
Kloos moest dus wel in de theologie belanden.
Hij is er sinds lang, en beweegt er zich zeer ongelukkig
In de O'ctober-aflevering van De Nieuwe Gids bespreekt hij
een Nieuwe Testamentvertaling van dr. H. Qort, en stelt daarbij
de vraag, hoe het komt, dat de lectuur van de H. Boeken hem
zoo sterk ontroert.
De vraag is van groot belang, het antwoord dat hij geeft,
idioot.
Zijn ontroering, schrijft hij op de eerste plaats toe aan de
letterkundige schoonheid der H. Schrift. « De boeken van het
Nieuwe Testament zijn inderdaad, zegt hij, voor een goed deel,
letterkundige kunstwerken» De eigenaardige letterkundige
waarde zou, volgens hem bestaan in de ((zuivere, eenvoudige,
naïeve zeggingswijze, zonder eenige ontsiering door rhetoriek
of vaisch-gevoeligheid ». Nu zal Kloos zelf de eerste zijn om
toe te geven, dat in een kunstwerk inhoud en vorm een zijn, dat
dus zuivere, eenvoudige zeggingswijze duidt op klaarheid van begrip
en eenvoud van geest.
Klaarheid van begrip omtrent een complex van feiten en
leerstellingen als in het Nieuwe Testament zijn vervat, zóó
verheven, zoo nieuw. zóó onwaarschijnlijk en zóó samenhangend, wijst op meer realiteit dan die eener fictie. Het begin van
joannes' Evangelie had niet geschreven kunnen worden, had
niet zoo zuiver de beteekenis van Jezus' persoon en werk, zoo
als deze ook in de vier levensverhalen van Hem voorkomen,
kunnen noemen, waren die verhalen niet meer dan verdichtsels
geweest.
Zou een litteraire rat als Kloos hier door het letterkundige
omhulseltje niet heen komen?
Maar hoe kan Kloos bij de H. Schrift van eenvoud spreken
en dan nog denken aan litteratuur? Is hij ziende blind, of heeft
hij zich niet afgevraagd, wat het woord eenvoud beduidt?
Siin1ex sigi/inne ven, eenvoud is het zegel der waarheid, wil
niet alleen zeggen, dat eenvoud het kenmerk van waarachtig
heid is, maar van waarheid, van objectieve waarheid.
Eenvoud, waarachtige eenvoud komt voort uit zoodanige
vertrouwdheid met groote gedachten, dat men ze als «gewoon))
ziet, en, er over sprekend, niet er aan denkt zelfs, ze meer dan
min-verheven opvattingen, te b eklemtoonen. Eenvoud van
spreekwijze is dus grootheid van gedachte in klein schijnende
woorden. Eenvoud van ziel is gemeenzaamheid met het ver
hevene, dat wil zeggen, betrekkelijk verhevene, in vergelijking
-

-
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gezien met wat als de gewone of iets meer dan gewone ziens
geldt (ieder adjectief is een comparatief; we oordeelen-wijze
niet zonder vergelij ken) .
Maar de waarheid alleen is groot, de leugen is klein, is
minder dan klein, is negatief. Een ziel, die in de waarheid leeft,
heeft onbeperkte ruimte, kan zich heel de eeuwigheid lang ver
verdiepen. Wie in een schijn van de waarheid leeft,-bredn
leeft bekroMpen, stoot tegen de leugen.
Vandaar dan ook, dat de waarheid alleen zoo rustig bewoonbaar is, dat men er zich in thuis voelen kan.
Eenvoud, thuis zijn in de hooge en diepe lagen des levens,
is niet bestaanbaar zonder bezit van de waarheid, de absolute
waarheid.
Eenvoud laat nu wel graden toe, omdat men ook meer of
minder van de waarheid bezitten, en meer Of minder zich er mee
vergemeenzamen kan, maar de eenvoud der Evangelisten staat
buiten alle maten, daar deze met hun blik heel de tastbare en
ontastbare wereld overziende en tot in de diepste levensraadselen, van goed en kwaad, van geluk en ellende, doordringende
met volkomen kalmte en in de soberste woorden uiting geven
aan gedachten, waarover heel het menschdom tot den jongsten
dag kan blijven peinzen.
Evangelisch eenvoudig is, om iets te noemen : « Et verbum
taro factum est et habitavit in nobis ». « En het Woord is
Vleesch geworden en het heeft onder ons gewoond.» En « Erat
ille lux, quae Illuminat omnem hominem.» « Hij was het licht,
dat allen mensch verlicht. »
Hoe meer men poogt den zin dezer simpele woorden te
doorgronden, maar dan den zin die door de schrijvers bedoeld
moet zijn, geen «modernen)) of persoonlijken waanzin, des te
meer blijkt het onmogelijk, dat menschengeesten zulke geda chten in zich zouden vinden, en zóó hunne vinding zouden bespreken. Hier is geen mensch, maar de waarheid aan het
woord.
En als men nu ook nog daarbij in aanmerking neemt, dat
met denzelfden eenvoud niet maar enkele groote gedachten,
maar heel een ineensluitend stelsel van begrippen en wetten
wordt uiteengezet, en daarenboven heel een daarmee samengeweven menschenleven wordt beschreven, en nog wel door ver
personen, en dat dit menschenleven, met al d.e-schilend
onmisbare bijzonderheden er van, weer een geschiedkundigen
context heeft tot op onze dagen — en later! -- ja, dan vraagt
men zich af, waar het Kloos schort, die in de Evangeliën letterkundigen eenvoud ziet. Het ware te wenschen, dat hij dien
ook niet zag, want hij bestaat niet voor wie de Evangeliën
heidensch leest.
Hoe is het verklaarbaar, dat Kloos den eenvoud der Evangeliën ziet en er diep door geroerd wordt en toch de waarheid
waar die eenvoud als een zegel op zit, niet ziet 1
Kloos doet zich de laatste jaren in zijn werk, en zeer duidelijk in dit jong ste geschrijf, kennen als de ruïne van een groot
man. Met wat er grootsch in hem over is, ziet en voelt hij als
instinctmatig de aanwezigheid der waarheid, zooals hij vóór een
dertig jaar als instinctmatig het ware wezen der proza- en
dichtkunst vond. Maar hij is een ruïne, het geworden doordat
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hij buiten God om leefde, en kan de waarheid niet meer herbergen.
Als tweede grond voor de verklaring van zijne ontroering
bij het lezen van de Ëvangeliën, noemt hij het zich daarbij opdringend bewustzijn, « dat wij volslagen in het blinde tasten
over '5 levens einddoel en diepsten grond » Het resultaat is
dus nul ; de kracht van het gelezene vernietigt wat in zijn geest
aan levensbeschouwing aanwezig was, meer niet. Hij blijft
leeg zitten en voelt zich ontdaan.
Nu zou men zeggen, dat er toch wel geen ellendiger toestand denkbaar is dan die van geestelijke leegheid, en dat dus
de ontroering van de Evangeliën er een van zeer pijnljken
aard is.
Maar neen, zegt Kloos, « er zit toch ook iets groots, iets
mai estueus-neerslaands en pracht-weemoedigs in de overtuiging
die men heeft, dat het Raadsel des Levens voor de kinderen
der menschen onoplosbaar moet blijven. »
De on -eenvoud van deze al te groote woorden bewijst al
de onwaarheid er van. Maar wat er eigenlijk van te denken: is
dit litteratuur, brallend geschrijf om het lezend publiek, dat
aast op zinnen zonder zin, den mond vol te stoppen? Of meent
hij er iets van? Hij, de nuchter-verstandelijke Kloos?
In schijn hebben die woorden eenige overeenkomst met
wat we lezen van sommige Heiligen (o.a de H. Theresia), die
blij waren, dat God zóó groot was, dat niemand ook zij niet, in
staat waren Zijn Wezen, of ook Zijn doen en laten te begrijpen.
Maar die overeenkomst bestaat slechts in schijn
De Heiligen verheugden zich in de grootheid van een per
soonlijk Wezen, dat ze. hoe onvolmaakt ook, toch eenigszins
kenden, waarvan ze de werking wel niet begrepen, maar toch
zagen, en in eigen binnenste ontwijfelbaar waarnamen, met
wien ze in hun geest verkeerden, en voor wien ze, als voor een
bepaald Iemand, heel hun leven opofferden. Het is te begrijpen, dat de Heiligen, die, niet in overdrachtelijken, maar in den
waren zin, van God hielden, blij waren met Zijn onbegrensde
en dus niet te begrijpen grootheid.
Maar denk u nu de opgetogenheid van Kloos eens in!
In God als persoon, als van de wereld onderscheiden
Wezen, gelooft hij niet (diens niet-bestaan heeft de groot-eerlijke, onverschrokken, strenge wetenschap kern aan het verstand gehracht, evenmin bestaat voor hem een hiernamaals.
Dus buiten de wereld, buiten dit leven ligt het doel van ons
leven niet volgens hem, Wat het in dit leven wél zou zijn,
daarover verkeert hij volkomen in onwetendheid. Hij weet niet
waarvoor hij leeft, wat hij met werken voor zich zelf moet zoeken en anderen moet geven, weet niet wat goed en kwaad is,
waartoe er lijden op de wereld bestaan kan, enz. En juist met
die onwetendheid beweert hij blij te zijn, uit pure bewondering
en eerbied voor iets, waarvan hij niets, zelfs het bestaan niet
weet.
Me dunkt, wie dit als idioot kwalificeert, is toch niet van
overdrij ving te beschuldigen.
Nog dwazer wordt het, als van datgene, waarvan niets,
niets wordt geweten, het volgende beweerd wordt:
(De sphinx van het onbewuste) ((vraagt u niet om u kwaad
-
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te doen, maar alleen omdat Zij, het diepste Wezen van het

Zijnde, het Raadsel van Zichzelf en van alles, ook niet begrijpt,
en het toch o zoo gaarne, door het bewustzijn van ons, haar
kinderen, te weten komen wou.»
Dus dat levensdoel, hetwelk door zijn heel niet te kennen
grootheid Kloos verrukte, wordt hier bevorderd tot een denkend
wezen, met een van die der overige wezens te onderscheiden
denk- en begeerwerkzaamheid, en dat er daarenboven nog
betreurenswaardig aan toe is, doordat het onze kennis van zich
noodig heeft om tot Bewustzijn te komen, en daarin niet slaagt.
omdat wij er niets van kunnen kennen.
Kloos heeft bij Duitsche wijsgeeren uit het trommeltje gesnoept, en zit nu met een zuur gezicht te beweren, dat het heel
lekker smaakt.
Een anderen verklaringsgrond voor zijn ontroering vindt
Kloos in het Heilige van het N. T. en dat heilige ((zit dan daarin,
dat een 40 5o opvolgende geslachten der bewoners van WestEuropa er aan hebben geloofd, er ten minste uiterlijk naar
geleefd hebben en het hebben beschouwd als het allerbeste van
de honderdduizendtallen boeken die er zijn.»
Dit is een sentimentaliteit, en het is onmogelijk, dat een
man als Kloos er iets van meent.
Het Protestantisme wordt niet heilig, al leven er nog zooveel menschen naar. De heiligheid van het Mahomedanisme zal
weinig niet-aanhangers van die secte ontroeren.
Maar Kloos is ook hierbij oneerlijk, en dat wel op een
allerbelachelijkste manier. Hij zegt het Christendom als voorbij
te beschouwen; beroept zich als bewijs hierop, dat zelfs de
orthodoxen niet meer in Christus als Verlosser gelooven. Die
laatste bewering is in haar algemeenheid zeker niet waar. Maar
het ergste is nog, dat hij heel de Katholieke Kerk ignoreert,
waarvan al die millioenen ledematen nog precies hetzelfde geboven als de Christenen van vóór i800 jaren, toen Kloos het
nog oorbaar achtte, iets bovennatuurlijks aan te nemen - van
wege de domheid der menschen. Over die domheid zou veel te
redeneeren vallen; zeker is het dat er b. v. veel onderscheid
bestaat tusschen de redeneerwijze van den H. AUGUSTINUS en
van KLoos Eén van beiden schijnt dom te zijn.,. KLoos is het tegendeel van eenvoudig in zijn zeggingswijze.
Behalve dat hij niets groots te zeggen heeft, is ook zijn manier
van beweren, wat hij beweren wil, niet sober, niet zoodanig,
dat men zegt: hij is vertrouwd met die gedachten en veronder
stelt, dat ze slechts genoemd behoeven te worden om voor zich
zelf te getuigen.
Als wat hij zeggen gaat, erg zwak is uit zich zelf, zet KLoos
een grooten mond op.
Dat doet hij herhaaldelijk in dit opstel, en ontneemt zoo
zich zelf alle vertrouwen.
Enkele voorbeelden; het stuk begint:

a

Hoe langer en diep indringender men het Nieuwe Testament leest, hoe sterker men zich ook voelt ontroeren door
die lectuur. En dat nog des te meer, naarmate men minder
aanneemt van wat er als ((historische gebeurtenissen »
staat )).
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KLoos weet uit de geschiedenis der letterkunde, van hoe~
veel beteekenis voor het niet-nadenkend publiek krasse beweringen zijn, en benut nu zijn wetenschap op een wijze. waarbij
heel het door hem zoo rusteloos vervolgde dominees-geslacht
versteld zou staan.
Het is ten slotte tragisch, den ongemeen-begaafden dichter
en criticus pedante dwaasheden te hooren verkondigen als een
liberalerig schoolmeestertj e.
Op dezelfde bladzijde steekt hij zijn vrjzinnigen lezers weer
aldus een hart onder den riem
((Gaat men, bij 't beoordeelen in 't geheel niet uit van vooropgezette meeningen, onbewijsbare stellingen, maar alleen
van de resultaten van grondig onderzoek en objectief nadenken, dan...
Is de stelling, dat heel het N. T. natuurlijk moet verklaard
worden dan geen vooropgezette meening, is dat een bewij share
stelling? Welke bewijzen heeft men toch - om een dwaasheid
te zeggen, want iets negatiefs is niet te bewijzen - voor het
niet bestaan van God en van het hiernamaals, voor wier wel
bestaan toch zoo onnoemelijk veel pleit?
Een man als STRAUSZ wordt gezag bijgezet met de adjectieven : «groot eerlijk en onverschrokken)); zijn dwaze poginen, om de evangeliën natuurlijk te verklaren, heeten «strengwetenschappelijk» werk.
Het ergst stelt KLoos zich echter aan als hij het heeft over
((de tegenwoordige menschen, die onze voortreffelijke Staatsscholen bezocht hebben, en daar nuchter-precies uit de oogen
hebben leeren zien. »
Wat verstaat hij onder de « voortreffelijkheid » van de
Staatsscholen? Is b. v. het litteratuur-onderwijs daar zoo voortreffelijk? Of ziet die kwalificatie alleen op den graad van hun
ongeloof? Hoeveel tegenwoordige menschen hebben geleerd
nuchter-precies uit hun oogen te zien? Let eens op hetgeen ze
bouwen en laten bouwen, op hetgeen ze koopen aan m-eubels,
op de kleeren, die ze dragen; lees de kranten, die ze volschrijven....
De trotsche KLoos aait de mediocriteit, die hij minacht, en
dat alleen omdat hij in zijn beginselloosheid zich bij haar veilig
en in zekere mate respectabel acht.
KLoos had, bij zijn ongemene gaven, nu groot kunnen zijn,
ware hij gegroeid in de waarheid. Nu draagt hij den vloek van
het ongeloof; hij is leeg geleefd en klein geworden.))
g

CLEMENT VAUTEL verkondigt in zijn « Propos dun Parisien »
in den Ma/in de volgende bittere ironie
((De bouw van het Vredespaleis in Den Haag maakt groote
vorderingen.... Het is zelfs zeer verontrustend.
Inderdaad brengt dit vredelievende gebouw ongeluk. Bewijzen:
Tot den bouw is besloten: de Boerenoorlog breekt uit.
De plannen zijn aangenomen: Russisch Japansche oorlog.
De eerste steen is gelegd: reis van den Keizer naar Tanger
en begin van de Marokkaansch-Europeesche verwikkelingen.
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De eerste verdieping, is gereed : Oostenrijk maakt zich
meester van Bosnië en Herzegowina.
De tweede is klaar : Fransch-Duitsche verwikkeling.
Het dak is er op geplaatst : Italiaansch-Turksche oorlog.
Ik volg met angst de werkzaamheden van de metselaars van
het paleis in Den Haag. In tegenstelling met de « Peau de chagrin » van Balzac, wordt naarmate het verder komt de toestand
ernstiger.
Denk eens aan, dat de glazenmakers, behangers, schilders
enz hun taak nog niet zijn begonnen. Ik heb hooren spreken
van groote schilderstukken, die de zegepralen van het pacifisme
zouden symboliseeren.... Mogen wij er voor bewaard blijven!
lederen keer dat een ervan zal worden geplaatst, zal een regen
van shrapnelle ergens neervallen. Er is ook sprake van beelden.
(Pax, Lux, Labor enz.) die de gaanderijen zullen versieren; elk
ervan zal duizenden menschenlevens kosten. En de dag dat deze
Vredestempel zal worden ingewijd, zal de groote botsing komen.
KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. Lijst der
uitgeschreven prijsvragen':
Voor

1912

-- Geschiedenis van de stelling der lange
klinkers in het Middelnederlan fisch. Prijs : 600 fr. (i)

I. MIDDELNEDERLANSCH.

Te beantwoorden uiterlijk 3z December rgrr.
i. DIALECTSTUDIE. --

Gentsch Idioticon. Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 3z December zgrz.

A. Een onderzoek naar de 5obulariieit van
bij zijne tijdgenooten. Prijs 3oo fr.

3-4. LETTERKUNDE. —

VONDEL

Te beantwoorden uiterlijk io December rgzz.

B. De geschiedenis van de KINDERLITERATUUR IN DE NEDERLANDEN,
in verband met de DUITSCHE, FRANSCHE en ENGELSGHE. - Doel,
vereischten en ontwikkeling. Prijs : 3oo fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December igi i.

5. FOLKLORE. — Vlaanmsche Volksstelen. — Een verzameling en nauw
beschrijving van de oude en hedendaagsclie « Volksstelen » in-keurig
Vlaamnsch--België, met de daarbij gezongen liederen (woorden, en
voor zoover mogelijk, de muziek). Prijs : Soo fr.
(Verg. b. v. TER Gouw, De Volksvermaken, Haarlem, 1871;
A. DE COCK en Is. TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-

Nederland).
Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indeeling
aanbevolen :
I. LOOPSPELEN : eierenrapen, zeerloopen enz., enz., SPRINGSPELEN : hinkspelen enz.; DANSSPELEN : volksdansen, dansliedjes
(i) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten tusschen honorarium of gouden gedenkpenning.
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enz. - H. - WERKSPELEN : boispelen, baispelen, paletspelen,
kegeispelen enz. - III. GEZELSCHAPSSPELEN : ambachtspelen,

raadspelen, kaartspelen; domino-, bak-, schaakspel enz. - IV.
SPELEN MET SPEELTUIGEN : wapens (boog, geweer enz.), slinger
enz. -- V. MENSCH EN NATUUR : Dier, te paard rijden enz.)
jagen; visschen; winterspelen (schaatsen enz.). VI. MENSCH
EN KALENDER : kermisspelen ; Driekoningen, Nieuwjaar enz.,
enz. - VII. MENSCH EN MUZIEK: blaasinstrumenten, snaartui gen enz. - VIII. TERGSPELEN enz., enz.
6.

VAK- EN KUNSTWOORDEN. - Een Nederlandsche vakwoorden,lj/st
van de BEELDENDE KUNSTEN, t. w. BOUW-, BEELDHOUW-, SCHIL-

(met inbegrip der GLASSCHILDERING, GRAVEER- en TEEKEN
met de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche bena
mingen, en afbeeldingen zoo talrijk mogelijk. (De archeologische termen worden niet verlangd.) - Verg. b. v. JULES
ADELINE, Lexique des termes d'art, Paris, Quantin). Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1911.
DER-

-

KUNST,

-

Voor 1913
7.

MIDDELNEDERLANDSCITE TAALKUNDE. - ONTWIKKELING VAN
MIDDELNEDERLANDSCHE I EN û. - Een onderzoek naar de chrono-

logie van de ontwikkeling van Middelnedl. I en û tot Nieuwudi. ij en
ui. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
8. TAALZUIVERING.
NISMEN,

- Een lijst, zoo volledig mogelijk, van de GERMA-

die hedendaags gebruikt worden door de Nederlandsche

Schrijvers, met nadere verklaring van den aard der fout, en met
opgave van de zuiver Nederlandsche woorden of uitdrukkingen. Prijs:
600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
g DIALECTSTUDIE. - Een beschrijving van het LIMBURGSCH DIALECT
in de brovincie Luik BEOOSTEN MAZE, omvattende: een grammatica
(klankleer, vormleer, woordvorming, syntaxis, een woordenboek, een kaart van het beschreven sraakgebied. Vooral aan den invloed
van het Fransch en het Duitsch o dii dia lect zal aandacht behooren
gewijd ie worden. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
10. GEWESTTAAL.

- Klankleer van het Gentsch dialect. Prijs: 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1912.
II. FOLKLORE. - De folklore bij Vondel. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
12.

- Een verkiarende Nederlandsche vak
met leekeningen van gereed--wordenljstvah
schahen en werktuigen. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing
van de streek vereischt.) Prijs : 3oo fr.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.

BAKKERSBEDRIJF,

Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
13.

- De geschiedenis ran den invloed der Fransche
leiade oj' de Nederlandsche letterkunde. Prijs: 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3 1 December 1912.
LETTERKUNDE.
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14.

MIDDELNEDERLANDSCH. -- Klankleer van het ZEEUWSCH DIALECT
in de middeleeuwen. Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1913.
DIALECTSTUDIE.

15.

-- Klankleer van het Hasseltsch dialect. Prijs

600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December xg13.
z6. TAALKUNDE. -- Een critiek op der « Schat der Neder-Duytscher
Spraken » van Chr. Planfijn.
(Vergelijk Dr. A KLUYVER : Proeve eener critiek of het Woordenboek
van Kiliaan ; Dr. D. H. G. BELLAARD, Gent van der Schuren's
Teuthonista.) Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3z December 1913.

17. GESCHIEDENIS. -- Refertoniumn der werken, verhandelingen en
bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands, hetzij afzonderlijk, hetzij in tijdschr jten, inengelwerken en uitgaven van geleerde
genootschappen verschenen lot en met 1912. Prijs : i000 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 3z December 1913.

— Een onderzoek naar de Volkswijsheid over hel weer
in de volgende gewesten (sftreuken, gewoonten, bijgeloof enz.)
zo) West- en Oost- Vlaanderen.
2 °) Antwerften Knet de Antwerpsche en Liinburgsche Kemften.
3°) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Hasftegouw en Zuid- Limburg.
Vergelijk Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen der
8. FOLKLORE.

Koninklijke Vlaainsche Academie. 1go8, 553 Vlgg. Prijs
Zoo fr. per onderdeel.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1913.
19.

VAK- EN KUNSTWOORDEN - Een vakwoordenlijst van de GAREN SPINNERIJ t met inbed; rip van den GARENBLEEK enz. ), met opgave van
de Fransche, Duilsche en Engelsche benamingen. Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk xo December zg13.
VOOR 1915.
MIDDELNEDERLANDSCH. -- Klankleer van het Hollandsch dialect
in de middeleeuwen. Prijs : 600 fr.

20.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
:1. TAALKUNDE. — De %uidnederlandsche bestanddeelen van Vondel's
taal. ' Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 3z December 1914.
22. DIALECTSTUDIE.
600 fr.

— Klankleer van het Brusselsch dialect. Prijs

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
23.

GESCHIEDENIS.

-- Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België
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onder de Oostenrijkse/ze Regeering. (Uitsluitend van pdagogisch
standpunt.) Prijs:

400

ft.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
2 4.- VAK- EN KUNSTWOORDEN. * Een vakwoordenlijst van de KATOENWEVERIJ (met inbegrijb van KATOENDRUK, -SPINNERIJ, -vERVERIJ),

met oftgave van de Fransehe, Duitse/ze en Enge/sehe benamingen.
Prijs: 600fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
VAK- EN KUNSTWOORDEN. - Een verklarende Nederlandsche vak
ZEEVISSCHERIJ (Voor de gewestwoorden wordt
-wordenljstva
aanwijzing van de streek vereischt.) Prijs : 800 fr.

25.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
VOOR 1916
26.

MIDDEL- EN NIEUWNEDERLANDSCH.

- Het voegwoord « DAT

». -

De Syntaxis van het voegwoord dat in het Middelnederlandseh en in
het oudste Nieuwnederlandseh (tot ongeveer 1530). Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk

27.

31

December 1915.

LETTERKUNDE. - De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak,
woordenschat en klankmetruin) in de Nederlandsche letterkunde sedert

i88o Prijs :

600

fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
DIALEcTSTUDIE. - Toograhisehe grens van het Oostvlaamsch en
het Brabantselz. Prijs : 3oo fr.
N. B. - Deze vraag is de tweede van een reeks die alle Neder

28.

-

landsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling
is het de bedoeling der Academie, eerst de hoofddialecten,
daarna de onderdialecten in kaart te brengen.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.

- Planten en dieren in de randversieringen
van de Vlaamsche verluchters uit de 14 de , 15de en 1 6de eeuw. (No

29 KUNSTGESCHIEDENIS.

menclatuur, indentificeering, chronologie, stileering.) Prijs
1000 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
30.

VAK- EN KUNSTWOORDEN. - Een vakwoordenljst van de LAKENWEVERIJ, met oßgave van de Fransche, Duitse/ze en Enge/sehe bezzamizzgezz. Prijs: 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
31.

VAK- EN KUNSTWOORDEN. - Een vakwoordenlijst van de HOPPE TEELT, met ogave van de Fransehe, Duitsehe en Engelse he benamingen. Prijs : 400 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
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Voor 1917
32.

MIDDELNEDERLANDSCH. -- Klankleer van het Geldersch -Overijselsch dialect in de middeleeuwen. Prijs : 600 jr.

Te beantwoorden uiterlijk ro December 1916.
MIDDEL- EN NIEUWNEDERLANDSCH.

33.

-- .-en onderzoek naar het

ontstaan en de ontwikkeling van net gebruik yan het voegwoord OF, ter
inleiding van een afhankelijken zin met de woordschikking van den
hoofdzin achter een ontkennenden hoofdzin. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
MIDDEL- EN NIEUWNEDERLANDSC T .

34.

— Geschiedenis der voorzet-

sels bij het oorzakelijk voorwerp. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk to December 1916.
35.

-- Leven en werken van R. Versteganus. Prijs :
boo fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
LETTERKUNDE .

Voor 1918

-- Men vraagt een verhandeling, naar de oorsfron36.
kelijke bronnen, over den toestand van handel en nijverheid in de Nederlandsche Provincii i, ten tijde van de Oostenrijksche Heerschaj5^ij.
GESCHIEDENIS .

Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
LETTERKUNDE .

37.

-- Re/ertoriur der Verhandelingen en bijdragen

betreffende de Nederlandsche Letterkunde in de

16e, 17 0 , 18e, i9e

en

begin 20e eeuw, hetzt afzonderlijk, hetzij in tijdschriften en mnengel-

werken tot op 1910 verschenen. Prijs : 800 fr.
Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen : Louis
D. Petit's Ref ertorium der Verhandelingen en bijdragen van de g eschiedenis des V adertands (Leiden, Brill, 1905, vlgg.).
Te beantwoorden uiterlijk ro December 1917.
38. VAK - EN KUNSTWOORDEN . — Van het zaai tot den draad.

—

Men vraagt een lijst van de vakwoorden der Vlasnijverheid tot aan
de Spinnerij, vooral wat de Leiestreek betreft : Leirote, veldrote,
gutrote, zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Fransche en
Duitsche benamingen. — Inzonderheid worden gewenscht de
Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin
l'Eveque, Silly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romaansch grensdialect met het Ne
Prijs : 600 fr.
-derlansch.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
Voor 1919
39.

TAALKUNDE.

-- Men vraagt een iroeve van critiek o het Vocabu-

larius Co15iosus. Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1918

.
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BIJZONDERE PRIJSVRAGEN
I. -- KAREL BOURY-FONDS.
1912
VOOR DICHTERS EN TOONDICHTERS. -- Lager onderwijs ; hoogste

klassen. — Verlangd worden, 25 schoolliederen (gedichten en mu ziek), waaronder io inzonderheid voor meisjes.
:

Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn
Prijs : 5oo fr., of 25o fr. voor den dichter en 250 fr. voor
den toondichter.
Bij niet-toekenning van den prijs, kan hij onder verscheidene mededin ; ers verdeeld worden.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1g11.
UITSPRAAK VAN DEN KEURRAAD : MEI 1912.
De in Januari 1912 te benoemen keurraad zal samengesteld
worden uit 6 leden, waaronder 3 voor de muziek, desnoods te
benoemen buiten -de Academie onder de te Gent verblijvende
toondichters.
N. B. --- Na 3o 7uni 1914 ,worden de met goud bekroonde
liederen (tekst en muziek+ door de Koninklijke Vlaamsche Academie in een bundeltje gedrukt en kosteloos verspreid.
Na de eerste uitgave behoort het eigendomsrecht opnieuw

aan de schrijvers.
II. --- J. SALSMANS-FONDS .
1917
MIDDELEEUWSCHE LITURGIE. -- Inrichting en versjbrei ding der Middel
Getijden- en Gebedenboeken. -- Prijs 600 fr.
-nedrlasch
Te beantwoorden uiterlijk ro December rg16.
Voor 1918

Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving,,
van al de nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische
boeken, welke vóór het jaar ióoo in de verschillende kerken eener
zelfde Vlaainsche stad in gebruik waren, hetzij om den openbaren
eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden te schikken
en te regelen. -- Prijs 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
VOORWAARDEN

Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog
niet uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar
geschreven en in het Nederlandsch gesteld te zijn.

-
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De.schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet; hij voorziet
dit slechts van eene kenspreuk, welke hij, met opgave van
naam en woonplaats, op een briefje onder een gesloten omslag,
dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij
aan de laatste bepaling niet, dan kan de prijs hem geweigerd

worden.
De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk
,den hierboven aangewezen dag, ten lokale der Academie,
Koningstraat, z8, Gent, ingezonden te worden.
Stukken, na den bepaalden dag ontvangen, of dezulke,
waarvan de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt,
worden uit den wedstrijd gesloten.
Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers worn, t aanbevolen een volledig afschrift
van hun werk te bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval
-de keurraad het bekronenswaardig zou achten, maar wijzingen
of bijvoegingen zou bedingen vóór tot drukken kan overgegaan.
worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den
inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd
wordt, wijzigingen toe te bren ; en, dan zal het bedrag van den
prijs niet eerder uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het
handschrift drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aan
verwijzingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de-.halinge
uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht
op, dat, ingevolge art. 44. van hare wet, alle op prijsvragen
ingezonden antwoorden haar eigendom en diensvolgens in haar
archief bewaard blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de schrijvers, op hunne kosten, een afschrift
bekomen. Desvoorkomend wende men zich tot den Bestendigen
Secretaris.
Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl
en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen, ingevolge
bijzondere beslissing der Academie, niet meer in aanmerking
komen. (Verslagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz. 155.)

-

De Onderbestuurder, De Bestuurder,
MUYLDERMANS. Is. TEIRLINCK.

JAC.

De bestenadige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

EENE LES OVER GEZELLE'S
((ANDLEIE )).
Gij kent de Leie wel, op de kaart van België. Gij
weet dat zij uit Frankrijk komt gevloeid, daarna tusschen
Frankrijk en West-Vlaanderen de grens maakt, langs
Waasten, Wervick en Meenen; dat ze een hoek van
West-Vlaanderen afsnijden d, door Kortrijk en Harelbeke
loopt, in Oost-Vlaanderen geraakt en over Deynze, te Gent
in de Schelde monden gaat.

Dat weet gij, maar dat is niets. Gij hebt geleerd van
den Pactolos, den stroom in Klein Azië, die goud in zijn
wateren voerde Vergilius heeft u gezongen van den
Peneios, den lieflijken stroom in Thessalië, die henenvloeit
door het Tempe-dal, dat Paradijs van Griekenland, dat
voor hem het oorbeeld is van alle landschapschoonheid:
Spelunc, vivique lacus, at frigida Tempe,
Mugitusque bourn, mollesque sub arbore somni
Non absunt....

Welnu, de Leie, dat is voor Vlaanderen, Pactolos en
Peneios tevens.
Komt gij in Oogst- of Septembermaand per spoor van
Yper naar Kortrijk, en geraakt gij, over Komen, langs de
Leie, gij vindt al de zijsporen in de statieën vol staan met
lange reken wagens, hoog geladen met vlas. Vlas, vlas is
al wat ge ziet, te Meenen, Wevelghem en Bisseghem. Gij
voelt eene macht van handel en nijverheid, die heel de
streek moet bezighouden en rijk maken. Gij zijt in het
vlasland; waart gij hier in de Lente gekomen, gij hadt,
over die weiden daar, de vlaschaards, groen en blauw, zien
wiegelen zoo verre de oogen dragen, langs de Leieboorden.
't Is in hare wateren, dat het vlas van hare oevers geroot
wordt; dat vlas is 't beste van de wereld (i), en de Engelsche

(i) Dit erkennen de vreemdelingen. ((La Flandre beige produit les meilleurs uns du monde, surtout dans la vallée de la
Lys ». A. Bleunard, Eist. gen. de l'Industrie. Paris, Laurens,
T. I. (III, 1 7).
27
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kooplién, die 't komen opdoen, heeten de Leie, hier, de
Golden river, Pactolos, ziet ge wel ? Waar de trein over
't water steekt, Kortrijk nabij, zult gij moeten uitkijken;
daar is de rootinge nog in vollen gang; ziet gij in de rivier
die lange reken houten bakken -- kekkens zeggen de menschen -- met ketens vastgemaakt en met lange staken op
afstand van den wal gehouden ? In die hekkens is niets dan
stroo te zien, en zware steenen daarop, zoudt ge zeggen,
maar onder dat stroo zitten honderden bundels vlas in
't afbijtende water, gelijk het, in uw streke misschien, in
den vlasput gestoken wordt. (i) Of misschien is het rooters al
gedaan, en gijziet op wei en veld al die eeuwig-vele bundelkens staan, lijk puntige kegels, of, beter lijk hutjes ?'t Is
't vlas dat te droogen staat in caj^ ellen ; die grootere hoopen,
rond of vierhoekig, zijn mijten van groen of van reeds
geroot en gedroogd vlas. Al vlas, al vlas ! Gingt gij voort
langs het water, Gentwaarts op, gij vondt nog dezelfde
doening te Harelbeke, Peter Benoit's geboorteplaats ; te
Beveren, vanwaar Deken De Bo afkomstig is, de dichter, taal en plantkundige; en nog verder voort. (2) Aan uw rechter
zijde, over die vlakte van vlaschaards en velden met groenekanten, waar gij den spitsen toren van Deerlijck, de bakermat der Verriesten ziet uitsteken, ginder aan den voet van
die schoone glooiende heuvelen, ligt nog Vichte, waar
Pastor Busschaert, de zoete muzikant leefde en stierf, en
waar onderpastoor Van Haute staat, de dichter van Parsifal
en van zoovele lieve verzen; nog verder, en nog hooger, is
't Ingoyghem, Pastor Verriest's parochie, waar Stijn Streuvels' Lijsternest op 'nen hoogen bil staat. Dat al is nog de
Leiestreke, de schoone Leiestreke, de vallei van den Pactolos, maar _ook het Tembe, allerliefst, allerschoonst, en zij
wordt het meer en meer, hoe lager gij afdaalt, naar OostVlaanderen. Tusschen Deynze en Gent is zij de schilder(i) Men root in de Leye van April tot October. In 't voorjaar
(wanneer Andleie geschreven werd) natuurlijk niets anders dan
vlas van den vorigen oogst of zelfs van vroeger (overjaarsclzen
bloei = van over jaar, van 't vorig jaar) ; op 't einde van den
roottijd, vlas van 't loopende jaar. (Uitleg, bezorgd door Pastor
Bruloot, van Kortrijk.)
(2) « 12 000 ouvriers y sont occupés » (Kraentzel & Mahy.
Géogr. de la Belgique), Bruxelles, Lebègue.
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achtigste rivier die men bedenken kan, rond Leerne, Deurie,
Laethem, Drongen; 't zijn al prachtige meerschen, velden
en bosschen, waardoor de Leie in allergrilligste kronkeis
wentelt en draait. Hier is 't dat onze dichters met het penseel,
Claus en Van den Abeele, en onze dichter met de pen
Van de V/oestyne, de Leie hebben gezien en gevoeld en
geschilderd en gezeid.
Dat is de Leie.
Nu ge in de stemming zijt, zullen we luisteren naar'
Gezelle, en wèl naar het gedicht - een van zijn allerschoonste - dat hij zelf betitelde Andlele. Wat dat is, zal hij
zelf zeggen, wacht maar. Lees eerst nu het stuk, zoo het
definitief gedrukt staat in Tijdkrans, Herfstmaand, bi, 282
van de 1e uitgave. (1893). Het was eerst verschenen in een
aanhang van Loquela, en daar gedagteekend : Kortrijk,
's Vrij dags na 0. H. Hemelvaart 1882 (19 Mei), Wij zullen
den lateren, iets of wat veranderden tekst nemen, en gij
kunt daarbij de nota's lezen, die Gezelle zelf, in Loquela,
aan zijn gedicht heeft bijgevoegd. Naar deze nota's ver
zenden wij door cijfers; naar de drie varianten door de
letters a. b. c. De nota bij letter b moet ik er zelf bij doen,
daar het woord in 1882 er niet stond,
En wanneer wij, in zijn geheel, het gedicht zullen
begrepen hebben en gevoeld, dan zuilen wij beproeven de
diepere gronden te peilen, waarop het gebouwd is, want
er zit nog meer in, dan wij op het eerste zicht, en zelfs na
kennisneming met de aanteekeningen zouden denken.
'

ANDLEJE.

(I)

Pastor De Bo, van Elverdinghe, toegedicht.
Jordane van mijn hert hoe overmachtigt mij
en adersiag mijns levens,de mate uws vreugdegevens,
o Leye, o viaamsche vloed,
wanneer ik sta en schouwe
lijk Vianderen, onbekend;
uw' vrijen boord omtrent!
(i) Andileie « Sommerzandleie » des zomers aan de Leye, is de
korte antwoorde, die 't Leyevolk geeft, als ge vraagt wat am

bacht dat ze doen. Dit hun knap welluidend «Andleie », waarin
zij alles schijnen te besluiten, diene mij tot een.... uitsteekwoord.

«Kmandolier », kom aan dan, alhier, hoorde ik, even zoetluidend,
een meiske zeggen, tegen zijn broêrken, dat te bij 't water wilde,
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Hoe vaart gij welgemoed
de malsche meerschen lavend
met blijder vruchtbaarheid,
te Scheldewaard, en voort
ten Oceaan, u, zelf
een' diepe vore gravend,
die 't oude en vrije land
van Vlanderen toebehoort.

Den bast (i), die, onlangs, toen
hij jong was, jong en schoone,
't gezicht verblijdde, maar (a)
één levend legtapijt ;
die veel te lichte, eilaas !
de blauwe maagdenkroone
verloos, en bleef het l ieve
en jeugdig leven kwijt.

Wat zij ge schoon, o Leve,
als 't helderblauwe laken
der hemeltente wijd
en breed is uitgespreid,
en dat, uit heuren throon,
de felle zunne, aan 't blaken
vertweelingt heur gezichte
in uwe blauwigheid

Het vlas ! Nu staat 't gedoopt,
Jordane, in uw lanken,
gegord in haveren stroo (2)
dat banden gouds gelijkt,
bij duizend duizenden
van bonden die vier planken
bewaren, ketenvast
en aan den wal gefijkt. (b)

Dan leeft het rondom al
uw groengezoomde kanten
aanzijds en heraanzijds
zooverre ik henenschouw,
van lieden die, weerom,
en nu in 't water, planten
den overjaarschen bloei
van hunnen akkerbouw.

Hoe zucht gij, om weer uit
dit stovend bad te komen!
Hoe zucht gij, zoo de ziel,
de vrome kerstene doet,
die, na gedulde pijn,
vol hopen en vol schromen,
verlangt het licht te zien
dat haar verlossen moet!

Verdraagt den harden steen (3)
nog wat, die, korts nadezen,
gelicht, u helpen zal
ter vrijheid; en de dood

(i) Gebroken. (ook bij Bast en Schi f).. Elders heet men booten en
zwingelen 't vlas breken; 'en 't is 't, inderdaad, want de inwendige
stof, de lerne, het sclai f wordt in den bast van 't vlas eerst gebroken,
dan er uit gezwingeld, gekapt, gestreept, gehekeld etc.
(a) In 1882 : klaar.
(2) Haveren stroo. Niets dat zoo wel aan blinkend, ja aan stralend goud gelijkt, als die kroonwijs gewrongen, haveren stroobanden, die ge langs de Leye, tusschen het gers vindt liggen in den
roottijd : 't zijn lijk reusachtige gouden vingerbaggen, oprecht.
(b) In 1882 : aan den grond gedijkt. Gefijkt : met fijken of
staken in den grond van den oever vast gestoken. Fij ken,, wkw, is
fig-ere, faxaam van 't Latijn.
(3) Steen. Die steenen, die men op t gehekkende vlas legt om
het tot vereischte diepte in de Leve te doen zinken, heet men
rooteladers. 's Winters staan ze op hoopen, langs den Leyekant,

EENE LES OVER GEZELLE'S tt ANDLEIE ))

437

die u gedwongen hield,
zal zelf gedwongen wezen,
u latende uit het graf
en uit den Leyeschoot.
Die steen heeft u gedempt,
g'ootmoedigd en gedoken,
tot dat uw taaie rug,
gemurruwd en verzaad,
geen weerstand bigin en zou (c)
aan hem die u, gebroken, Ii)
tot lijn hermaken zal
en edel vlasgewaad.

't Verrijst ! Het wordt alhier,
het wordt aldaar bewogen,
gestuikt (2), gekeuveld en
g ehut. De zonne lacht
en speelt in 't droogend schif. (i)
dat, 't water uitgezogen,
heur fijne stralen drinkt
en fijndere verruwpracht.

Hoe krielt het wederom,
langs al de Leyeboorden,
van lieden, half gekleed,
die half in 't water staan,
en halen, lekende uit,
lijk lijken van versmoorden,
't gebonden zappig vlas
en 't spreidende openslaan !

vVat zie 'k! o Israël,
lijk in de bibelprenten (3)
gekleend, den overtocht
van 't Abrahamsche diet; (q.)
gesmaldeeld en geschaard,
in lijnwaadgrauwe tenten,
ontelbaar, zoo 't den dwang
van Pharao verliet !

Beloofde land van God,
Jordane in 't hooge Noorden,
hoe schoon 't gelegerd volk
dat, God gehoorzaam, voet
en doen een op IJsland peinzen; 's zomers liggen ze op de hekkens vlas, in 't stroo, net gelijk in Zwitserland, op de daken van
die aardige Zwitsersche huizekens, die zoudenwegwaaien,
schijnt het, lagen der geen dakladers op.
(c) In 1 882 : bieden zou.
(i) Zie nota i op voorgaande bladzijde.
(2) Gestuikt. 't Is eigenlijk het koorn, dat in stuiken gezet
wordt; het vlas staat in cappellen, die lijk verkleende am ericaansehe wigwams of hutten (gelnct). half lijk de catroenen of keuvels (ge
er uit zien, die de Jffr. Beggijntjes over hun hoofd en-keuvld)
schouders dragen.
(3) Bibeljbrenten. De eerste prentenbibel de gereedste zal iemand
overtuigen, die de Leye gezien heeft, te Meiewaard en verder in
'tjaar, dat er niet ter wereld beter op Moyses legerkamp en trekt,
als die duizende, met de deure lijk half openstaande, grauwe
cappellen, of tabernakelkes, tusschen de veel zwaardere, groen
of droog vlas bergende kunstgebouwen. Quam $uulchra tabernacula
,

Ina 3acob, et tenloria Ina Israël !
(q.) Diet. Is volk te zeg ; en.
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en hand te zamen, zwoegt
naar uwaard, en de boorden
van 't stroomend waterkleed
strijdmachtig leven doet !
Ik hef, lijk Bala'am,
Zoo lang de Leye loopt,
mijn woord op en 'k bezegen
zoo lang de velden dragen
den arbeidweerden troost
den taaien lijnwaadoost, (2)
dien 't neerstig Vlanderen
die op hour boorden groeit;
[vand...! (i) zoo lang 't gestorven vlas
Zij 't immer God getrouw,
herleeft in kant en kragen,
God dankbaar, God genegen,
en sneeuwwit, op de borst
en weerd de diere kroon
van jonk- en schoonheid
[bloeit !
die hem de vrijheid spant.
STUDIE
De geheele studie over den oorsprong en den dieperen
levenszin van het prachtige gedicht kan worden samengevat in en om de vraag, wat de twee eerste verzen, in
Gezelle's inzicht, wel zouden beteekenen :
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye...
Want het is onmogelijk, den waren zin daarvan te vatten,
zonder tevens het heele stuk, en zijne voorgeschiedenis te
kennen.
De vergelijking , Leie -Jordane komt verder in het
gedicht uitvoeriger voor, en moet hier eerst grondiger
beschouwd worden. Lezen wij daartoe uit het Boek
Numeri, Cap. XXII :
« Ende sij sijn voorts getroeken, ende hebben haren

(i) Vand. Eertijds, en nog bij ons, de verleden tijd van 't
werkwoord vinden, vand, g e vonden.
(2) Lijuzwaadoost. Staat voor lijnwaadoest-oegst, - oogst, om den
te dikwijls herhaalden oe-klank te vermijden. «'k En heb noch
oost noch troost », zegt de arme Vlaming, We geenen oost, dat is
geenen oest en heeft, en geenen troost dat is, geen hulpe, om in
dit zijn oest- of oostgebrek te voorzien. -- Daarmee wensche ik
de andlciewerkers schoon weder, tot tenden uit, en toen... hertelij k droogbier !
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leger gemaeckt op dat plat lant van Moab, waer over de
jordane Jericho gelegen is. »
Balac, de Koning van Moab, deed aisdan komen den
waarzegger Balaäm, en gebood hem, dit vreemde zwer
versras te vermaledij den: hij bracht hem daarvoor op eenen
berg, van waar hij in de vlakte, langs de Jordaan, het volk
van Israël gelegerd zag. Maar tegen den wil des konings,
en ondanks zijn zelven en konde Balaäm niets anders dan
gebenedijden, een eerste reize, en een tweede, en een
derde, aldus:
« Ende zijn ooghen opheffende heeft bij Israël gezien
woonende in de tenten na haren geslachten, ende hem den
geest Gods invallende, son heeft hij sijn woord opgeheven
ende geseyt:
«Hoe schoone sijn uwe Tabernaekelen Jacob, ende uwe
tenten, Israël, gelijk de bosachtige dellingen, gelijk boomgaerden bij de vloeden wel gewaterd, gelijk Tabernaekelen
welcke de Heere gesticht heeft, gelijck Ceder -boomen bij
de wateren 1 »
Geheel op dezelfde wijze, ziet de Vlaamsche dichter,
staande op den Leieboord, zijn volk in 't neerstig bedrijf
van 't vlasgewin. Hij ziet de droogende vlascapellekens
staan, in rijen, als een legerstede, en lijk Balaäm, roept hij
dat volk zijnen zegen toe:
-

Wat zie 'k, o Israël
lijk in de Bibeiprenten,
Gekleend, den overtocht
Van 't Abrahamsche diet...
Beloofde land ra n God,
Jordane in 't hooge Noorden
hoe schoon 't gelegerd volk....
0

ik hef, lijk Balaäm
mijn woord op, en 'k bezegen
den arbeidweerden troost....

Is die beeldenkoppeling tusschen de viascapellen en
't leger van Israël bij Gezelle een nieuwigheid in 1882?
Geenszins.
Ten tijde van des dichters leeraarschap te Rousselare
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bestond er, sedert 185o, in 't gesticht eene Leitergilde
(Societe litteraire). De leerlingen lazen daar vers- of prozawerken voor, in 't Vlaamsch of in 't Fransch, bespraken
die ondereen, of redetwistten over andere onderwerpen.
Deze saamgebonden werken mochten dan later door de
leden gelezen worden. Nu, in die bundels vinden wij menige
belangrijke aanduiding voor Gezelle's geest en poësie, zoo
wij bij gelegenheid later eens in 't breed zullen uiteendoen.
Want, zoo 't nu gaat, ging het toen toch ook. De onder
vele gedachten van die studentenwerken, worden-werpn
door de dagelijksche leering en de denkbeelden van den
meester ingegeven, of zelfs dikwijls door hem aangeduid.
Gewoonlijk gaan de proefbladen door de handen van den
leeraar der klas, die wat verbetert, wat schikt en zuivert,
hier of daar een beeld of gedachte voorstelt, eer het werk

in 't zuiver afgeschreven, en voor de vergaderde leden, in
aanwezigheid van eenige meesters voorgelezen wordt.
Het register der zittingen zegt ons, dat, in de Fransche
zitting van 6 Maart 1859, onder andere leeraars, Gezelle
aanwezig was, en vermeldt, onder de toen gelezen werken
een van Gezelle's leerling Constant Verhelst : La Lys, ses

chamn's et ses J rairies.
Hier zijn eenige volzinnen uit dat schoolwerk
0 Flandre glorieuse, jamais les ténebres de l'oubli n'ont
pesé sur toi.... Mais sans doute l'ornement le plus splendide de
ton aureole de gloire est la contrée fertile qu'arrose la Lys, dont

les eaux se jroinènent avec fierte entre leurs deux versants de verdure. »...

Verder komt het tot de vlasnijverheid :
.:.. ((La Lys recoit dans son lit Ie lin couvert encore d'une
enveloppe fragile et .... (i), et ne le rend qu'après l'avoir purifié
et revêtu d'un éclat argentin, seinblable au feu qui recoit dans
son brasier ardent le ninérai d forme et irn/ur, le tient quelque
temps dans son sein, le nettoie et 1e rend ensuite sous la forme
du plus précieux des métaux. (2)

Voyez-vous Za prairie convene de lin, dis^5osé en noinbreuse j5yra.
,Hides?....

(i) Hier een onleesbaar woord.
(2)

Kiem van de 7e stroof, waar 't vlas het beeld is van de

ziel, die in 't Vagevuur gezuiverd wordt, maar het erts is er niet
meer : niet Vlaandersch genoeg.
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A Vos Pieds les gerbes de liv f'lacées conune des lautes dans nu ordre
admirable couvrent la Plaine dans Zoute son étendue. C'est ainsi que dans
les flaines de la Terre Jromise on a dû voir autrefois l'iinmense arinée des
Israulites cain/ée autour du Tabernacle du Seigneur....
Oui, ô Lys célèbre, tu es encore une mine d'or pour la
Flandre, une source féconde d'oü s'écoulent des présents nom
breux.... Dieu nous a donne tes eaux, et tu seras loujours, o Lys,

le lrolzée de noIre gloire, le tre'sor inépuisable de nos ricizesses, l'objet de
noire amour; tu seras toujours lefleuve chéri, le 7ourdaiit de la Flandre 1»
ik onderljn daar eenige gedachten, die treffend met
sommige deelen van Gezelle's gedicht overeenkomen, en
vooral de gelijkenis, die ons bezig hield. Het is mogelijk
dat zij de vinding is van den leerling, en den meester
getroffen heeft, maar veel waarschijnljker is het, dat al die
beelden van Gezelle komen, 't zij ter gelegenheid van dit
bijzonder werk werk opgegeven, 't zij door den leerling uit
dageljksche leering onthouden en op zijn werk gepast.
En zoo vinden wij in elk geval bij Gezelle, in 1859, de
verbeelding, hier in 1882 tot rjpheid gekomen, met de
schoone figuur van Balaäm daarbij

Leie = Jordaan,
viascapellen = legertenten van Israël.
Dat is één, maar niet al.
*
**
Zonder nu van vlas of tenten te spreken, is ook het
gevoelen, dat zijn Vlaanderen hem voorkomt als het Heilig
Land, en de Leie als de Jordane, ook niet voor 't eerst in
1882 door Gezelle uitgedrukt.
In Gedichten, gezangen en gebeden, van af de tweede uitgave (1879) staat een gedicht, dat in de eerste uitgave
(1862) maar gedeeltelijk gedrukt werd (i) doch toen reeds
bestond. Het is het zeer schoone: De Zang der Bruiloft.
Luistert naar eene plaats uit dien zang, welke hier te
pas komt:
«0 Land van Chanaän,
is 't u dat ik aanschouwe, of ben ik aan
den oever van den vloed
dien Liban voedt,
(I)

Vers 7-28, onder titel : 0 Heilig Vlaenderen.

4

4
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of is dat riet, waardoor de winden
hun schuifelende wegels vinden,
het riet van Cana's bruiloftstad,
waar Jesus met Maria zat?
Ben ik in Vlaanderen niet, mijn eigen boorden,
of, Palstina, ligt gij, heilig land, in 't Noorden? » (r).
« De stroom dien Liban voedt)) dat is de Jordane;
Gezelle, in R. d. H., zegt het gedurig. De legende \erha-

lend van den' leeuw van St Gerasimos schrijft hij (6 Januari
1 866) : «Hij kwam alzoo gesukkeld langs de jordane, die
van den Berg Liban loopt ». - Elders (26 Oct. '67)

« Slinks komt de Jordane van den Lebanon gestroomd ».
Wisten wij, wádr deze Bruiloft gevierd is, wij zouden

misschien vernemen, dat wij er op de Leyeboorden zijn.
Dat is te onderzoekén. En voelt gij in uw ooren, bij de
laatste aangehaalde verzen niet weergalmen
((Beloofde land van God,
Jordane in 't hooge Noorden.))
zelfs het verder volgend rijm is hetzelfde :
((naar uwaard, en de hoorden... etc.))
Dus, Vlaanderen is hei Heilig Land. Alles wekt bij hem
dat gevoelen zoo gemakkelijk op
(C 't Is wonder hoe de Brugsche stad
bijna heel 't Heilig Land bevat....

dicht hij lil 1864.
En ook naar aanleiding van de Leie:
«In West-Vlanderen is St Jan patroon op veel plaatsen die
bij 't water liggen, ter gedachtenisse, zeker, van de Jordane en
den doop Christi, zoo te Beveren bij Harelbeke, op de Leye...))

R. d. H., 23 Juni 1 866.
Die beeldenkoppeling dus Vlaanderen-Palestina, ja zelfs

Leye-7ordcene is bij Gezelle oud; zou deze laatste hem soms
ingegeven zijn door den Reynaert, dien hij zeker in zijn
(i) Vers 28-38 in de latere uitgaven.
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eerste jaren gelezen heeft, en waar de slimme Vos tot den
koning zegt, op vers 2620-21
cc Waendi

dat Ik u die Leie

Wille wisen in die flume Jordane?»

Deze veronderstelling is bij lange niet onwaarschijnlijk.
Het oude vers, met de twee namen vlak onder malkaar aan
't einde van den regel, met het leidend beeld van de ver
gelijking tusschen de twee waters, is misschien de eerste
oorzaak geweest, waaruit de Palestin a-eerende, dichterlijke
Vlaming de verdere beelden is gaan afleiden en door..
voeren.
-

De Leie zelve, ook zonder haar evenbeeld de Jordane,
is overal in Gezelle's leven en werk te zien. Mocht hij niet
van haar zeggen, zooals Vondel van den Rijn
((mijn treckende geboortestroom»
toch is de Leyestreek de zijne, en, meer dan Vondel na
zijn kinderjaren de Rijnoevers bezocht, leefde onze dichter
op de hoorden van de Vlaamsche rivier. Zijn vader was
van Heule, dat ten hoogste een half uurtje van de Leie
ligt, en waar de jonge Guido, als kind, wel menigen dag
bij zijn familie heeft doorgebracht. Zijne ouders zijn in
't begin van 1871 weder naar Heule getrokken; beiden zijn
er overleden en begraven vader Gezeile den 27 Mei 1871,
daar de dichter nog onderpastoor stond te Brugge, moeder
op Meiavond 1875. (i) Ook vóór zijn langdurig verblijf te
Kortrijk, dat in Seprember 1872 begon, was zijn hert aldus
aan de streek gehecht, en met de Leie vertrouwd. Hij
spreekt van de rivier en hare vlasnijverheid als een oudbekende in het eerste jaar van Rond den Hee7'd:
((Het beste vlas van de geheele wereld is ons vias, en
't ware verloren int en papier verkwist, moest ik den Vlaming hier trachten wijs te maken 't gene hij zoowel wijs is,
te weten de maniere van het te zaaien, te slijten, te repen,
(I)

Zijne zuster Louise was aldaar gehuwd; haar tweede

kind, Stiju Streuvels, werd er den October 187 1: geboren.
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te roten, te hagen, te droogen, te booten, te zwingelen, te
hekelen, te spinnen en te weven; dat zijn al zuiver Vlaamsche woorden..... Al die de Leye bezocht heeft zal beter
den toestel herkennen (i) waarin men het rijpe vlas onder
het bijtend water steekt, om de groene pele van boven den
vezelachtigen bast af te roten, en dan dien bast zelve van
de inwendige lerne of schift losbaar te maken. )) (2)
(R. d. H. I, 176).

Men ziet het, bijna al de vlas-woorden, in « Andleie »
gebruikt, staan daar bij die Leie gebezigd.
En het vlas, in de streek van zijne jeugd, in de vader
landouw gekweekt, heeft wel in zijn kinderoog ge -lijke
zijn kinderhart verkwikt. Ook hoort men klaar,-blonke,
in 't gelicht, dat hij 't raadseltje kende -- hij drukte
't overigens in R. d. H. x868. dat alle Vlaamsche kinders, in de Leiestreek vooral, wel hebben gehoord :
((Als ik was jong en schoone
droeg ik de blauwe kroone;
als ik was oud en stijf
kreeg ik veel slagen op het lijf.
En als ik was genoeg geslagen
wierd ik van koningen en princen gedragen.... »

en zij riepen : Het vices!

-Ioort gij dat kinderraadseltje zingen in die 5e stroof ?
Den bast, die onlangs, toen

hij jong was, jong en schoon e ,
't gezicht verblijdde, maar
één levend legtapijt,
die veel te vroeg, eilaas,

de blauwe inaagdenkroone
verloos, en bleef het lieve
en jeugdig leven kwijt.

Het vlas ! Nu staat 't gedoopt...
(r) Een hek, vlashek, dat bij het artikel verbeeld staat.
(2) In 1886, in zijne Rede op zijn Huldefeest te Kortrijk : «En

in welk land van de wereld en is het vlas, het lijnwaad en de
golden Leyestroom » van Kortrijk niet bekend ?
(R. d. H. 1886, blz. 349.)
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Zelfs de laatste stroof van alle, met haar schoon denkbeeld
van 't vias dat
herleeft in kant en kragen
en sneeuwwit op de borst
van jonk- en schoonheid bloeit...
is als een voltooiende weergaim van het kinderlijk raadselvers.
Maar, om voort van de Leie te spreken:
Van zelfs komt de naam van die rivier, gedurig, onder
Zijne pen:
« Vaert voort, vaert voort, klare beke, bewatert de
landen, laeft de schapen en de koeijen.
Vaert voort, vaert voort, de draaijende Leye verlangd
achter de wateren die gij haar schuldig zijt.
Vaert voort, vaert voort, naar den wijden Oceaen waer
de zonne zelve u drinken zal.))
(Ged. gez. en geb. 1862, bi. 89.)

Waarom de Leie? Waarom niet een andere rivier ?
Waarom? Dáárorn. En weder, in Andleie, voel ik datzelfde
denkbeeld,:
Hoe vaart gij welgemoed
de malsche meerschen lavend
met blijder vruchtbaarheid
te Scheldewaard, en voort
ten Oceaan..

En, met ernst en genoegen, in 't gedicht voor zijn
Harelbeekschen leerling
Harlebeke, groene streke
die den vrijen pulsslag voelt
van 't zoo bevend, toch nog levend
Vlanderen, waar de Leye spoelt.
0

Durft gij luistren naar den duistren
schandroep van de Leye? 't Lied
dat uw vaadren deed vergaadren
op heur boorden, hoort gij 't niet?
(Ged., gez. &'geb., 3 e uitg., 5 1 ) (I)
04

(i) Maar 't stukje was al geschreven vOor 1862; een deel
ervan staat in de eerste uitgave, dat jaar.
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«

Den vrijen puisslag » een beeld dat lijkt aan : « ader
mijns levens ».
-slag
Al vroeg dan ook, te Kortrijk zijnde, geniet hij weder
den aantrek van zijn hert naar de Leie en hare schoonheid;
voor 0. L. Vrouwe van Vlanderens feest, in Juni 1873,
doet hij zijn volk zingen :
Heel Kortrijk rond, Zuid, West en Noorden
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
hecklinke 't schoonste woord der woorden
Maria maagd, uw naam vol eer!

Reeds in 1878, schrijvende over den Kortrijkschen
schilder Ed. Woutermaertens, zegt hij :
« Kortrijk heeft immers ook een schilderschool, of,
verstaat gij het beter, daar woont hedendaags nog schilder-,
geest in de Kortrijksche natuurbewonderaars, en die de
Kortrijksche Leie kent, op heure schoonste dagen, de Kort
_rondom-Kortrijksche heuvelen, met-rijkschem n,d
al het levende en spelende, werkende en groeiende dat
daarin of daaromtrent te aanschouwen is, zal gemakkelijk
ook toegeven dat er daar moeten Vermoten, Robben, De
Praeters, De Vossen zijn en Woutermaertens ! ))

(R. d. H., 1878, blz. 363).
Is dat niet de kern van het Leielandschap :
Wat zijt ge schoon, o Leye,
als 't helderblauwe laken
der hemeltente wijd
en breed is uitgespreid,
en dat uit haren troon
de felle zonne aan 't blaken
vertweelingt heur gezichte
in uwe blauwigheid. (i)

(i) Een beeld dat later, in Rijrnsnoer, nog sterker wordt, in
Zonnenondergang, Herfstmaand :
,

'k Zie twee zonnen, elk heur weerga
tegenvaren, langzaam aan :
de eene rijzen, rechte omhooge,
de ander, recht omleege gaan.

De eene komt, uit's hemels blauwten
neder in den blauwen schoot
van de Leye, en de andere uit heur
blauwe diepten, rond en rood.
io/ii jy6.
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Dan leeft het rondom al
uw groengezoomde kanten
aanzijds en heraanzijds
zooverre ik henenschouw...

Niet één beeld dus, niet één gezicht of genieten, dat
niet sedert lang, in 1882, Gezelle's oogen had gestreeld, zijn
hert had geboeid, zijne aandacht of bewondering had aangetrokken. De Leie met haar vias en hare schilderschoone
boorden heeft in de vorming van zijn geest en verbeelding
eenen grooten rol gespeeld, zoo groot, dat hij hem bewust
is, en hem dankbaar beljdt; en met die Bij belsche herinneringen aan de jordaan, en aan het doopsel door St Jan
in de Jordaan toegediend, zoo noemt hij de Leie
«Jordane van mijn hert»
als wilde hij zeggen: Gij, die van in mijn eerste jeugd mijn
herte gedoopt hebt en doen leven voor Vlaamsche en christene schoonheid; gij die, mijn leven door, geloopen hebt
als een ader in ons lichaam, brengend in dat leven vreugde
en schoonheid, troost en sterkte, zoo de aderen het bloed
drijven dat klopt en slaat in onzen pols, o Leye,
« aderslag mijns levens))

(i)

hoe schoon zijt gij ! Hoe overweldigt mij het gevoelen van
de vreugde, die gij, mateloos, mij hebt geschonken en
schenken blijft.
Dit Jordaanthema, eerst geheel persoonlijk toegepast,
maar uit oude en menigwerf herhaalde beeldkoppeling
herboren, speelt verder door het gedicht, nu slaande op
het vlas
«Het vias! Nu staat 't gedoopt,
Jordane, (2) in uwe lanken!»
om, bij 't zicht van de vlashuttekens het oude sluimerende
beeld van Israël's leger te ontwekken, en al de vroegere
(i) De Rijn, bij Vondel, wordt ook een ader:
((als hoofdaâr der begaafde Euroop ».
(2) Vondel zegt tot den Rijn:
((Gij schijnt de heilige Jordaan
te tarten met gedoopte wateren.))
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verbindingen tusschen Vlaanderen en 't Heilig Land weer
aan te knoopen, en te voltooien door de gelijkenis van den
dichter zelf aan den zegenenden profeet :
Beloofde land van God,
Jordane in 't hooge Noorden....
Ik hef,, lijk Balaäm
mijn woord op, en 'k h ezegen....
Aldus verstaat men nu, in de gronden van Gezelle's
verbeelding, in zijn eigen werk en leven, den aanhef en
den ganschen verderen bouw van dit gedicht, dat een
blijvend meesterstuk is in onze letterkunde, waardig gesteld
te worden onder de allerbeste voortbrengselen der allerbeste dichters.
Zoo gaat het altijd : Hoe diepere grondvesten, hoe
steviger werk. (i)
AL. WALGRAVE.

(i) Mijne gewezen studenten, die mij « Jordan.e van mijn hert »
in eenen anderen, veel nauweren zin hebben hooren uitleggen,
gelieven dit artikel als een rijpere, en, geloof ik, echte verklaring van deze woorden te aanzien.
Wie, in Gezelle's werk, de Leie verder wil vloeien zien na
1882, leze en ,vergelij ke volgende stukken :
Liederen, eerdichten en rel. Te Lauwe, geschreven na 188o, voor
1893.

Tijdkrans. Oostermaand. 0 Leye lief.

Wonnentaand. Neen, vogelloos en blijft. 1893.
Donderinaand. 0 machtig voorgeslacht. 1882.
Bedemaand. De Leve wentelt.... 1884.
Rij rnsnoer. Koorueinaand. Storme. 1894.

Bloeisnaand. Koe-Koe. 1895.
Herfstinaand. Zonnenondergang. 1896.

Aanhang. De Leye leidt mijne oogen....
Laatste Verzen. De Leye. 1897.
Groeninge's grootheid. 1891.

VERZEN

VAN JOHANNES JORGENSEN
VERTAALD DOOR DR. FELIX RUTTEN

GEZICHT
Het land dat ik te nacht zag in mijn droornen
Was vlak en groen, gestreept door groote stroomen,
En vele schepen zeilden door zijn gouwen;
Het waterbiank hergaf der wolken blauwen,
Wijl oude moIeiis er hun wieken wenden;
Maar 'k wist heel niet, of ik dat land wel kende.

ik ging al voort; de luchten vochtig luwden.
ik zag in 't zwerk dat stormend' herfsten gruwden.
Het hooge gras hing war'lig door elkaar.
Al verder ging 'k en werd de zee gewaar, Een smalle strook van zilvergrijs gewemel,
Die lag als grenslijn tusschen aard en hemel.

Daar stond ik stil. Er krijschten meeuwenviuchten.
Lang groene dijken hoorde ik popels zuchten.
En 'k wist, ik kende 't land dat 'k daar gemoette
Daar lag mijn levend wachtend mij te voeten,
Mij toebereid, wien 't eigen heil niet deerde
En - landverlooch'naar - vreemde goden eerde.
Uit « Digte» 1898.

28

450

VERZEN VAN JOHANNES JÖRGENSEN

MORGENAANDACHT
Een lucht, als amethyst zoo blauw en blij,
Staat over boomentoppen, land en huizen.
De morgenbries doet alle loover suizen.
Hier binnen is 't zoo wel en warm bij mij.

Zij sluimert nog; en droom is als een zee
In hare ziel, en laat zijn zang er leven;
Zij rust, als op de reê des doods gedreven,
Die zonnig al mijn zorgen zwichten deê.

En op een lager, kleiner kussen rust
Een hoofdje rozerood en mild en zoet,
Dat héél kan schuilen in mijn ééne hand.

Mijn kamer ademt louter liefderust.
Door 't venster zweeft, naar 's hemels blauwe land,
Mijn ziel in stil geluk haar God te moet.

Uit « Di gte )) 1898.
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KERSTMIS IN DE VOORSTAD
Kerstmis in de voorstad.
Alles ijit met spoed.
Kerstmis. Rafelkleeren.
Geen schoenen aan den voet.
En wind die blaast van 't Oosten,
En komt van 't luide strand
En 't regent gore plassen
In 't weeke stratenzand.
De lange huizenrijen,
Eentonig bouw aan bouw,
Staan met hun stomme geev'len
Grauw tegen 't nachtegrauw.

Achter de zwarte ruiten
Geen bloem en geen gordijn.
Daar fladdert alleen in de hoogte
Wat linnen langs een lijn.
De naakté binnenplaatsen
Zijn donker, diep geboord.
In een hoek een bevrozen boompje.
Het tocht door de open poort.

Daar strijkt langs muur en deuren
Een Ventje verkreupeld, klein
En schuw als een hond die slaag kreeg,
Die niet bemerkt wil zijn.
Zijn moeder zond hem beed'len;
Maar ziet hij er toe kans,
En zien het geen bedienden,
Dan gapt hij bijdehandsch.
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Zoo kommerlijk 't er ook uitziet
Op moeders vijfde verdiep;
Het is of een vlam in den haard er
Wat blijheid wakker riep.
Zoo sluipt hij langs de straten
En gaat zijn gewenden gang.
De wind speelt over de daken
In 't dradennet .zij n zang.
,

Hoevele verschrompelde plantjes
Van menschen leven er zoo,
Tusschen het straatplaveisel
Op Vester- en Nörrebro.
Zoo vele, kleinlevende zielen,
Die gaan voor immer te loor.
O gij, die 't kunt en hart hebt,
Plant ze om en zorgt er voor.
Uit « Af det Dybe» rg©g.

DE HEILIGE BIRGITT-1
k MIJ
AR,
((Rosa, rorans bonitatem,
stella, stillans claritatem,
Birgitta, vas gratire,
rora cceli pietatem,
stilla vitre puritatem
in vallern miserire.»
(NIcoLAus

HERMANNI,

bisschop van Linköping, eeuw.)
« Heilige Birgitta, bid voor ons! » zoo baden eens de
visschers als zij in stormweer op het Wettern meer waren,

en tusschen de hoog opspuitende golven de gulden sporen
zagen van de hoeven van het ros, waarop de Heilige
Birgitta het water was overgestoken....
((Heilige Birgitta, bid voor ons!)) hoorde ook Werner
von Heidenstam, de grootste dichter van het moderne
Zweden, stemmen fluisteren om zich heen, toen hij zich
een laten winterdag op het ijs waagde. Een dichte sneeuwmist omringde hem. Alleen steeg zwart en dreigend voor
hem op de groote Skärfesten, de machtige rots die een
gedeelte van het Wettern meer geheel beheerscht. En
terwijl hij het oog richtte op de donkere schaduw, die
iedere seconde in omvang scheen toe te nemen, stonden
op eens hem klaar helder voor den geest alle verhalen die
hij in zijn jeugd bij het gloeiend haardvuur gehoord had
over « de strenge en vrorne vrouwe van Vadstena ». Haar
beeld steeg voor hem op en vereenigde zich met de zwarte
schaduw voor hem, de Skärfesten en de Heilige Birgitta,
«de streng, en vrorne vrouwe », schenen hem met vereende
krachten te lijf te willen.... ((Heilige Birgitta, bid voor ons!
En ik zelf heb het gehoord. Niet lang geleden. Vrede
heerschte in de natuur toen ik aankwam in het oude, bekoor
lijke Vadstena. Geen blad bewoog van de groote, oude
boomen die het kerkhof sieren, waarheen ik dadelijk mijn
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schreden richtte. En terwijl mijn voet betrad het zachte
mos, bonte bloemen op de graven neergelegd mijn oog
streelden en mijn hart weemoedig stemden, klonk als
muziek het rhythmisch dreunen der golven van het groote
Wettern meer. Ik zette mij neer, op een ouden grafsteen,
waarop het jaar 1642 nog duidelijk te lezen stond, richtte
mijn blik naar de fijne torenspits van de vroegere Klooster
opende wijd mijn ooren om geheel in mij op te-kern
nemen de muziek der zacht zingende - golven. Toen hoorde
ik voor het eerst : « Heilige Birgitta, bid voor ons! n,
((Heilige Birgitta, bid voor ons ! » en de vrede rondom, de
volkomen stilte, het absoluut alleen-zijn met de herinnering
aan al wat er op die plaats was afgespeeld, gaf plotseling
stem aan boom en blad, aan steen en xnos, aan iedere
zandkorrel.... « Heilige Birgitta, bid voor ons! »
Den volgenden dag raasde een hevige storm. In mijn
hotelkamer hoorde ik reeds het golvenbeuken tegen het
strand en het loeien van den wind door de boomen, die
suizend en ritselend de kronen schudden. Het kalme
Wettern meer was in een woeste zee veranderd. Hoog
richtten de golven zich op en spoten driftig het sneeuw
schuim omhoog. Razend kwamen zij aangerold over-wite
elkander heen, onmee,doogend elkaar verpletterend om
zich tegen de kust te werpen. Het was een oorverdoovend
lawaai. Ik liep langs het strand, door het bosch. Bladeren
dwarrelden om mij heen en takken vielen mij op hoofd en
schouders. Het mos was doorweekt, — tegen mijn zin
moest ik het bosch dieper in, daar waar de golven niet te
zien, alleen te hooren waren. Ik wilde de pier op naar den
vuurtoren om vandaar het vol gezicht te hebben op de
booze baren. Maar het meer gunde mij dat genoegen niet.
De pier was nauw zichtbaar boven de golven, het water
stroomde er aan beide kanten overheen. Het was of de
golven zich juist daar vereenigd hadden om hun woede te
koelen op de koude steenen. Ik vervolgde mijn weg door
het bosch en richtte mijn schreden weer naar het kerkhof,
ditmaal om de kerk van binnen te bezichtigen. En plotseling hoor ik in den gierenden stormwind een klagend
smeeken, -- ik blijf staan en luister.... Hoe had ik nog
kunnen twijfelen.... « Heilige Birgitta, bid voor ons ! »
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Tien jaar geleden heeft de Zweedsche Staat 100.000
kronen toegestaan voor het restaureeren der kloosterkerk
van het vroegere Birgittiner klooster. De oorspronkelijke
kerk was gebouwd volgens ontwerp van de H. Birgitta zelf,
die wenschte dat de grootste eenvoud de kerk zou ken.
merken. Geen geschilderde ruiten anders dan wit en goud,
geen beelden of schilderstukken dan die welke betrekking
hadden op het leven en lijden van Christus, geen beeldhouwwerk aan steen, noch hout. Vrij zuiver schijnt bij
de laatste restauratie de oorspronkelijke stijl gevolgd, tenminste wat het uitwendige aangaat. De kerk is gebouwd in
kalksteen van den Omberg, den grooten berg aan het
Wettern meer. Die steen is licht blauw van kleur, vandaar
dat de bewoners der streek spreken van de « Blakyrkan »,
((de blauwe kerk, de palm -kerk, die in den vorm van een
stralenkroon als een blauwachtige nevel aan den horizon
oprijst. » (Werner von Heidenstam in Heliga Birgittas
Pilgrimsfärd). Naaldfijn steekt de toren zijn spits omhoog
en waar men zich ook bevindt aan den oever van het meer
te Vadstena, overal heeft men een gezicht op de Birgittakerk. Inwendig heeft zij niet veel meer van een R. K. Kerk
en wat er over is van vroeger tijden staat als in een museum
op een lijn opgesteld: een paar houten biechtstoelen,volgens
het voorschrift zonder eenig beeldhouwwerk, eenige overblijfselen van houten heiligenbeelden, een paar altaarstukken en eenige bijna vergane schilderijen. Eén houten beeld
wordt gehouden voor een afbeeldsel van de Heilige Birgitta zelf, doch de geleerden zijn het hierover niet eens. ik
zelf zie een groote gelijkenis tusschen de gelaatstrekken van
dit beeld en die van het schilderij in het Birgittinerklooster
te Weert bij Maastricht, waar wij de Heilige Birgitta op
haar doodsbed zien uitgestrekt.
De vrouw die den bezoekers de kerk laat zien, wijst ten
slotte op een moderne, eikenhouten kist, waarin het schrijn
berust met een gedeelte der beenderen van de H. Birgitta
en van haar dochter Beata Catharina. Het rood-fluweelen,
door den tijd zeer verschoten schrijn, is hetzelfde waarin
op het einde van het jaar «374 de beenderen in de kerk te
Vadstena ter bewaring neergelegd zijn. Het fluweel is
bezaaid met zilveren en zilver-vergulde loovertjes, waarop
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gegraveerd het familiewapen der H. Birgitta, of een gesymboliseerde episode uit haar leven. De schedels zijn goed
bewaard. Daarnaast zijn de beenderen opgesteld, op een
zoo weinig smaakvolle wijze, dat geen devotie den bezoeker
bezielt, maar veeleer een gevoel van afgrjzen. De geschiedenis vertelt hoe het schrjn herhaalde malen geopend is
om gedeelten van beenderen weg te schenken. En hoe
hoog die overblijfselen gewaardeerd werden, kunnen wij
nog nagaan als wij b.v. het reliquarium zien (thans in de
Historische Afdeeling van het Nationaal Museum te Stockholm) waarin een gedeelte van het armbeen bewaard weid.
Dit reliquarium in den vorm van een vrouwen-onderarm en
hand, is vervaardigd van gedreven zilver en brons en voor
zien van schitterende edelgesteenten.
In de kerk hoorde ik geen stemmen fluisteren: Heilige
En ik verbaasde er mij niet over.
Birgitta, bid voor ons
Maar buiten de kerkmuren, - daar waren zij weer! De
oude boomen, de ruischende wateren, die zongen en klaagden het oude lied....
Vlak aan de kerk grensde het klooster. Nauwkeurig is
-

!....

nog na te gaan hoe de Zusters en Broeders, ieder door hun
eigen afgesloten kloostergang, de kerk in kwamen. De
kloostergangen zijn verdwenen, maar de kloostermuren
verheffen zich nog om wat eens klooster was, maar thans
geworden is gedeeltelijk een hospitaal, gedeeltelijk een
krankzinnigengesticht. Het klooster der Broeders is tot
hospitaal ingericht. Daar heerscht vrede. Rustig gaat de
ziekenverpleegster er haar gang, al siert ook geen kap van
liefdezuster haar hoofd. Maar zoo is het niet in het vroegere
zusterklooster. Op een afstand hoort men reeds het waanzinnig lachen en schreeuwen der ongelukkigen, die daar
hun treurig bestaan voortsleepen.
Een rilling voer mij door de leden. De ironie van het
noodlot dat een onderkomen aanbood aan vrouwen beroofd
van al deukvermogen binnen dezelfde muren, waar zes
eeuwen vroeger vrouwen huisden, beroemd om haar wijsheid en doorzicht... schrijnde mij door de ziel. ik wilde met
verder gaan, maar deed mij zelf toch geweld aan en liep
mee met de verpleegster. Wij kwamen aan de « Pelar
Salen », die geheel in ouden stijl bewaard is en waarlijk
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schoon te noemen is met de gewelven rustend op sierlijke
zuilen, al verpoozen er zich ook nu geen nonnen, in grauw
gewaad gehuld, maar staan er op rijen eenvoudige, ijzeren
bedden van de ongelukkigen, die er verpleegd worden.
Men opende in een lange gang een zwaar gegrendelde deur
en leidde mij binnen in een cel. Zoo waren vroeger all e
cellen geweest ; die waren nu verdwenen, maar voor « de
curiositeit «, had men éen cel in den vroegeren toestand
teruggebracht. Het licht viel er door een spleet naar binnen,
- een venster was er niet. Daarop werd vertoond « de
bidcel van de Heilige Birgitta.» En hoewel ik heel goed
wist, dat Birgitta nooit een voet in het klooster gezet had,
keek ik toch nieuwsgierig rond. Daar stond ook de zware,
eikenhouten kist, waarin in 1373, het lijk van Birgtta van
Rome over Duitschiand naar Linköping gebracht werd. De
baar werd heel den langen weg door vereerders gedragen,
en zoo groot was de roem van Birgitta dat overal waar de
stoet langs trok de kerkklokken luidden en feestgevierd
werd . Eerst achttien jaar later werd Birgitta onder Paus
Bonifacius IX als Heilige in de R. K. Kerk opgenomen.
Het tegenwoordige Lutheriaansche Zweden huldigt niet
meer Birgitta als de groote Heilige, de uitverkorene Vrouwe
Gods, maar wel de Birgitta, die zoo oneindig veel heeft
bijgedragen tot de kultuur van haar land. Algemeen wordt
erkend dat zonder haar de Micldeleeuwsche Zweedsche
letterkunde nog armer wezen zou, en dat het Birgitta te
danken is dat het verdere Europa te weten kwam dat er
een land bestond dat Zweden heette.
Oneindig veel is ei in verschillende landen geschreven
over Birgirta van Zweden. Die zich voor haar interesseert
en ondervindt hoeveel er in bijna alle Europeesche landen
door geleerden is uitgegeven over deze hoogstaande vrouw,
weet waarlijk niet waar met lezen te beginnen en waar te
eindigen.
En dat de belangstelling in de H. Birgitta nog voortleeft, bewijzen de werken, die er nog voortdurend over
haar verschijnen. Hoogst interessant is o. a. het boek van
den Zweed R. Steffan: «Den Helige Birgitta's Uppenbarelser i Urval och öfversttning. (Stockholm, No
rsted
och Söners Förlag.) Daarin geeft de schrijver, na een
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korte biografie, een bloemlezing uit de openbaringen en
andere geschriften van » de eenige groote Zweedsche auteur
uit de middeleeuwen ». Er is in het modern Zweedsch geen
werk waarin de lezer, een voldoend duidelijk begrip
krijgt over den aard van het groote en eigenaardige talent
van Birgitta, » en die leemte Wil Steffen door zijn arbeid
aanvullen. De geschriften van de H. Birgitta wat en in
Zweden alleen genietbaar voor hen die Oud Zweedsch of
Latijn verstaan. Steffen geeft met zijn boek een moderne
vertaling van den Oud-Zweedschen tekst, die alleen geleerden
met gemak lezen, en waarvan menigeen zelfs het bestaan
niet vermoedt, gewoon als men is de Latijnsche als de
eenige ware te beschouwen. En toch schijnt deze Oud
tekst, volgens liet oordeel der geleerden, veel-Zwedsch
dichter bij den origineelen tekst te staan dan de Latijnsche.
Vooral wat vorm en woordenkeus aangaat is de Oud
verre te verkiezen boven den Latijnschen. Het-Zwedsch
zou te wenschen zijn dat andere landen het voorbeeld van
R. Steffen volgden, en ook een vertaling gaven van dien
Oud-Zweedschen tekst, want er zijn juweeltjes onder. Vaak
hebben wij moeite onszelf te overtuigen dat hier iemand uit
de Middeleeuwen aan het woord is, zoo frisch en natuurlijk,
zoo hoogst poëtisch en artistiek wist Birgitta haar woorden
en beelden te kiezen. Haar natuurbeschrijvingen zijn
schilderijtjes,verfijnd door Birgitta's idealiseeringszin. Maar
waar zij het lijden van Christus beschrijft, overtreft zij met
haar pen ieder beeld door de grootste kunstenaars aller
eeuwen op het doek gebracht. (1 Geestelijke gedichten »,
noemt de bekende literatuur-historicus, Professor Schüdk
uit Uppsala, haar geschriften in zijn « Svensk Litteraturhistone ( i ste deel, blz. 84). Zij weet niet alleen vurig te loven
en te prijzen in haar geschriften, maar ook hevig te kastijden
en te berispen. Zij heeft een open oog voor al het onrecht,
dat niet alleen in Zweden, maar ook elders geschiedt,
zoowel op politiek als sociaal gebied, maar vooral waar
het den godsdienst en de Kerk betreft. In Steffen's boek
vinden wij van dit alles schitterende voorbeelden, en ik
moet mij zelf bepaald geweld aandoen om niet even een
paar vertalingen uit dezen modern-Zweedschen tekst te
geven...
-
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In April van dit jaar verdedigde Knut B. Westman
voor de theologische faculteit te Uppsala zijn thesis getiteld:
«Birgitta-Studier », waarin de schrijver de persoonlijkheid,
het leven en de verschillende geschriften der Heilige Birgitta
behandelt van een zuiver wetenschappelijk standpunt uit.
Dit werk is lang niet voor een ieder genietbaar. De
geleerde schrijver is een fijn psycholoog en een ernstig
philoloog. Dat hij ook het werk en leven van andere groote
Heiligen, Martelaren en Theologen grondig bestudeerd
heeft blijkt 0, a. uit het del de hoofdstuk van zijn werk,
getiteld : « Personlighetsstudier till belysning av Birgittas
stälining mom det medeltida fromhetslivet », waarin o. a.
behandeld worden : Hildegard, Petrus de Dacia, Mechtild
van Maagdenburg, Suso, Tauler, Catharina van Sienna en
Girolamo Savonarola, om den lezer, door hem een blik te
geven op het leven en werken dier persoonlijkheden, een
beter inzicht te doen krijgen van de plaats die Birgitta in
het religieuse leven der middeleeuwen innam.
Meer binnen ieders bereik, vooral omdat het in de
Duitsche taal is geschreven, is het werkje van den bekenden Noor Dr. K. Krogh Tonning, « Die Heilige Birgitta
von Schweden», dat deel uitmaakt van de « Sammlung Illustrierter Heiligenleben », uitgegeven door den boekhandel
van Jos. Kösel te Kempten en München. Populair-weten
schappelijk zouden wij dit boekje kunnen noen:ien. Het
geeft een goed beeld der Hei lige, zonder in te veel details
te treden, noch te veel bespiegelingen te houden. En vooral
dit laatste is zoo verleidelijk, waar men verhaalt van een
vrouw, wier ziel brandde van een mystieke passie, wier
verstand helderder was dan dat van eenig andere vrouw in
haar tijd, wier hart gloeide van medelijden, barrnhartigheid
en rechtvaardigheid. Uit haar geschriften en haar leven
blijkt hoe haar voornaamste karaktertrekken waren : eerzucht en een krachtige fantasie. De eerzucht zat haar door
het geslacht, waaruit zij stainde, in het bloed. En over
haar sterk ontwikkelde fantasie schrijft o. a. bovenge
noemde Prof. Schück : « Bij ons, moderne menschen, uit
fantasie zich gewoonlijk in poëtische of artistieke inspiratie.
Bij Birgitta, - het grootste poëtische talent der middeleeuwen, - uitte die zich daarentegen in den vorm van de
-
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religieuse extase, wat bizonder karakteristiek is voor de
Zweedsche begrippen in de middeleeuwen. De religieuse
verrukking bij Birgitta is geheel een artistieke.
«Ödmjuk men stärk », deemoedig maar sterk, was
haar leus. En wel van deemoed getuigt haar leven, zoowel
als van kracht. Deemoedig onderwierp zij zich aan het leven
van boete en afstand doen, waartoe een hoogere stem haar
aanrnaande. Krachtig wist zij door te zetten wat haar
geopenbaard werd als het goede. Moeilijk kan men zich in
éen persoon een schooner sameusmelten denken van
deemoed en kracht. Haar geheele leven toont het ons aan.
Zij werd geboren toen de dertiende eeuw nauwelijks
ten einde was, de eeuw die in het Zuiden van Europa het
menschdom Heiligen gebracht had als Dominicus, Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino en Bonaventura.
Het jaar van haar geboorte is onzeker, maar vrij algemeen
wordt 1302 aangenomen als dat waarin de kleine Birgitta
op het landgoed Finsta in de provincie TJppland van
Zweden het licht zag. Haar vader Birger Persson, ridder
van Finsta, was landvoogd van Uppland, in dien tijd het
hoogste ambt van het land. Evenals zijn echtgenoote,
Ingeborg, dochter van Bengt Magnusson, heet hij konink
ih de aderen te hebben. T3irgitta was de jongste van-bloed
zeven kinderen, waarvan vier jong stierven. Kort voor de
geboorte van Birgitta, verkeerde haar moeder in levens
gevaar bij een schipbreuk, zoodat men het ergste vreesde
voor het ongeboren kind. Maar Birgitta toonde haar groote
levensvatbaarheid en kwam ter wereld flink en gezond en
groeide op als andere kinderen, maar was met spreken zeer
achterlijk. Niet voor haar vierde jaar begun zij te praten en
sprak toen dadelijk even correct als een volwassene.
Birger Persson behoorde niet alleen tot de edelste,
maar ook tot de rijkste ridders van het land. Een ridder
gard »,een riddergoed, was in dien tijd even groot als een
kungsgard. De ridder was heer over een groot aantal
vazallen en had een groot dienstdoend personeel onder zich,
bestaande uit opzichters, ren tin eesters, schrij vers, mon niken, priesters, kapelaans, knechten, pages enz., die all en
huisvesting hadden op het riddergoed en omliggende bijgebouwen. Het woonhuis waarin de ridder overdag met zijn
-
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gezin verblijf hield, was een groot blokhuis van éen verdieping, bestaande uit een uitgestrekte zaal, waar het licht
binnendrong door dakvensters, waar de rook van den haard
door een gat in het dak naar buiten trok en waar bij feestelijke gelegenheden fakkels tot verlichting werden aangestoken. Zoo sleten de bewoners de helft van hun leven in
een fantastisch halfduister. De eenige lectuur, waarvoor
de adel in dien tijd zoowat zich interesseerde, handelde
over Heiligen-legenden. De huiskapelaan vertelde 's avonds
bij het haardvuur verhalen, meer of minder fantastisch
gekleurd, ook over Heiligen en Martelaars, waarnaar de
kinderen van toen even gretig luisterden als de tegenwoor
dige naar sprookjes. En evenals de kinderen thans zich
voorstellen een held, of een koning te worden gelijk aan
dien in het sprookje, maakten de kinderen uit vroeger tijden
zich tot ideaal de een of andere Heilige, die visioenen
gezien, openbaringen gekregen, of wonderen verricht had.
Wonderen verrichten vooral! En de jonge hersentjes zetten
in den droom voort wat hen bij het haardvuur had bezig
gehouden. Volgens de legende was de droom een middel
waarvan God en de Heiligen zich bedienden om zich voor
-
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den mensch te openbaren. Daarom was het gedroomde
geen bedrog noch fantasie, maar waarheid. Onwaarschijnlijk is het dus volstrekt niet dat Birgitta, toen zij zeven jaar
oud was, 's nachts plotseling wakker werd en het beeld van
de Moeder Gods in haar slaapkamer, door een lichtenden
stralenkrans omgeven zag. Wat zij den avond te voren
gehoord had van den geestelijke, de gedachten, waarmee
haar kinderbrein bezig waren bij het naar bed gaan, hadden
voorbereid wat komen zou, bij een kind gevoelig, fantastisch, vroom en goed als de kleine Birgitta.
« Birgitta, kom hier », wenkte de Heilige Moedermaagd
en toen het kind haastig haar bed uitsprong, hield de
Heilige haar een kroon voor, vragend: « \'Vilje die hebben?))
En terwijl de kleine Birgit half angstig, half jubelend ((ja))
zeide, voelde zij hoe de Moeder Gods haar de kroon opzette
om daarna te verdwijnen... Drie jaar later had het kind een
visioen van nog meer beteekenLis en het eigenaardige is dat
het zich thans geheel verklaren laat, door wat er aan vooi
Erlandsson, van de orde der Predik--afgin.BroedIsël
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heeren, zou de Vroegpreek houden in de slotskapel den
eersten Maandag van den Vastentijd. Hoewel de Predik
niet lang in Zweden gevestigd waren, hadden-hernog
zij er in korten tijd toch reeds veel kloosters gesticht. Een
van de grootste lag in Skeninge. Daaraan was een noviciaat
verbonden en een theologisch seminarium dat onder de
leiding stond van Paters die in Parijs den doctorstitel ver
hadden en onderwezen waren door Petrus de Dacia.-kregn
Beroemd waren de Dominicaner Monniken reeds toen
door hun geleerdheid, maar berucht waren zij niet minder
door de strenge woorden, die er over hun lippen kwamen.
Broeder Israël spaarde zijn hoorders niet. De kapel was
propvol. Op de voorste, sierlijk gebeeldhouwde banken,
knielden Birger Persson met zijn vrouw en de kleine Birgit.
Broeder Israël hield een preek naar aanleiding van het
lijden van Christus en toonde aan hoe de menschen voortgaan met Jezus te hoonen, te bespotten, te pijnigen en te
kruisigen, iedermaal dat zij handelen tegen zijn gebod.
« Jezus wordt vermoord als in een mensch de liefde ver
Augustinus zegt : ((Niets is God welbehagelijker-doft.»
dan de deugd der liefde, en niets den duivel aangenamer

dan het uitdooven van alle liefde. Maar omdat de liefde
voor God in vele menschen is uitgedoofd, wordt Jezus nu
geestelijk mishandeld, zooals Hij het vroeger lichamelijk
werd. Hij wordt geschopt en in den rug gestooten, als de
menschen meer geëerd en gevreesd worden dan God, en
niemand acht geeft op de rechtvaardigheid. Hij krijgt een
slag op den mond, als menschen Zijn pijn en boete hooren,
maar zeggen: «Laat ons maar doen wat we willen in de
wereld, in den Hemel komen we toch niet. Dit staat gelijk
met Onzen Zoeten Heer een klap in het gezicht geven,
want als God ons aan de eeuwige pijn had willen overlaten,
dan had Hij ons niet geschapen en ons evenmin op zulk
een menschelijke wijze verlost... » Zoo sprak broeder
Israël, na eerst de geheele lijdensgeschiedenis van den
Heer behandeld te hebben, en diep was de indruk die zijn
woorden achter lieten, niet het minst op Birgit, die met
groote oogen toegeluisterd had. Toen zij dien avond in het
donker in bed lag, was het alsof het Christusbeeld op het
kleine altaar leven kreeg, en Birgit in wier hoofdje de
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woorden van den Dominicaner broeder nog rondwoelden,
kreeg zoo 'n medelijden met den hardbeproefden Heiland
dat zij, bijna zonder het zelf te weten uitriep: « 0, mijn
Zoete Heer, wie heeft U zoo mishandeld?)) Toen opende
de Heer zijn paarsche lippen, en een stem, droef als het
klagen van den wind door het riet in de slotsgracht van den
burcht haars vaders, antwoordde zacht
« Allen, die mij vergeten en mijn liefde minachten. »
Op hetzelfde oogenblik was het alsof een licht werd uitgedoofd en Birgit bleef in het donker liggen luisteren naar het
kloppen van haar verschrikt hart. Toen sprong zij haar bed
uit en bad op haar knieën voor den gekruist geworden Heer
een gebed dat haar als voorgezegd werd:
«0, lieve Heer en God, ik behoor tot hen, welke Gij
door Uw dood gekocht hebt, maar ik ben zoovele malen de
hel schuldig, dat ik nooit in den Hemel kom zonder Uw
goddeljke liefde! 0! Jezus, mijn Heer, hoor mijn gebed,
zooals U den zondaar aan het kruis hebt aangehoord; laat
mijn hart van liefde voor U branden; laat alles, wat U er
in tegenstaat wegvagen door den sterken storm van den
Heiligen Geest. Laat mij niet zijn een van die onzaligen,
welke U verraden, hoonen, haten, bespotten, geeselen en
vermoorden. Laat mij mijn vleesch kruisigen met hen, die
U liefhebben, en laat mij in Uw bloedig spoor, met doornen
gekroond en dragend mijn kruis, de eeuwige vreugde
bereiken. Moeder Gods, alle Heiligen en alle Engelen bidt
met mij en voor mij ! Amen. »
Den modernen lezer zouden deze woorden wonderlijk
in de ooren klinken, hield hij geen rekening met de tijdsomstandigheden, die ik zooeven aangaf. En hierbij moeten
wij nog voegen de zeer godsdienstige opvoeding die Ingeborg, de burchtvrouw, haar kinderen gaf. Het godsdienstonderwijs nam de eerste plaats in. lederen morgen woOnde
het geheele gezin de Heilige Mis hij in de slotskapel en de
kinderen werden vroegtijdig gewend aan de biecht. De
moeder nam hen dikwijls mee op haar bezoeken aan armen
en zieken om hun medelijden op te wekken en hen te
gewennen aan het uitoefenen van barmhartigheid en weldadigheid. De kleine Birgit legde een groote belangstelling
aan den dag voor al wat de Heilige Zaken betrof en ver-
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baasde menigmaal haar omgeving door haar opmerkingen
en haar geheugen.
Eenvoudig was overigens de levenswijze op Finsta
Alleen als hooge gasten, vorsten of hertogen op-gard.
bezoek kwamen, wist de burchtheer zijn riddergoed in
vollen glans te vertoonen, Dan weerkionk vrooljk de jachthoorn en wapperden vaandels en banieren, of flitsten de
lansen en zwaarden in een sierlijk toernooi spel. De ridders
waren gedoscht in zijde en fluweel, lange veeren Vielen
wuivend neer van baret of breedgeranden hoed, met kostbare gespen waren de lage schoenen versierd en met edel
bezette knoopen hielden de wambuis bijeen. De-sten
riddervrouwen stijf van brocaat of zware zijde, spreidden
haar pracht ten toon van al wat zij bezaten aan kant,
juweelen, borduursel en edelsteenen. Als de gasten vertrok
ken waren haastte Birgitta's vrome moeder zich ook de
armen in de buurt te laten deelen in de spijzen die in zulk
een overvloed de tafels bedekt hadden. Nooit klopte een
behoeftige te vergeefs aan de slotspoort.
In 1314 verloor Birgit haar moeder en zond haar vader
haar naar een zuster van haar moeder, de vrouw van Knut
J onsson, die op een landgoed woonde in Oost-Gothiand.
Ingrid, de tante, was een vrome verstandige vrouw, die
Birgitta opvoedde geheel in den geest van haar, moeder.
Birgitta wilde zich in een klooster terugtrekken, maar
moest zich schikken naar den wensch van haar vader, die
haar, volgens de zeden uit dien tijd, zeer vfoeg uithuwe
lijkte. Op vijftienjarigen leeftijd trouwde zij met Ulf Gudmarson, zoon van een ridder en landvoogd uit West- Goth
land. Ulf Gudmarsson was van even nobel bloed als
Birgitta en bekleedde weldra als landvoogd van de provincie Närke ook een even hooge positie als haar vader.
Ulfasa, het riddergoed, waar Birgitta als burchtvrouwe
troonde, was omringd door uitgestrekte gronden, bouw
land en bosschen. Het geslacht, waartoe Ulf behoorde,
was bekend door zijn onmetelijke rijkdommen. Ulf zelf
scheen verder door geen bizondere gaven uit te blinken.
Hij was zeer godsdienstig, maar kon toch niet altijd genoegen nemen met het strenge leven, waartoe Birgitta zich
gedwongen voelde. Naarmate hij echtem ouder en zwakker
-
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van gezondheid werd, voegde hij zich ook meer naar haar
wenschen. Birgitta schonk in den loop van twaalf jaren
acht kinderen het leven, vier zoons en vier dochters. De
zoons kregen de beste leermeesters van het land; de dochters
onderrichtte Birgitta zelf. lederen morgen werd de H. Mis
bijgewoond, iederen Vrijdag werd er gebiecht en iederen
Zondag gecommunieerd, terwijl er vaak gevast en over het
geheel alleen het eenvoudigste voedsel gebruikt werd. Ulf
en Birgitta waren wijd en zijd beroemd om hun mildheid.
lederen dag gaf Birgitta twaalf arme lieden eten en iederen
Donderdag waschte zij hun zelf de voeten. Scholen en
ziekenhuizen werden opgericht, Kerken gerestaureerd en
nieuwe gebouwd. Birgitta werd steeds strenger tegenover
zichzelf, kastijdde zich ijverig met den geesel en vermeed
alle wereldsche vermaken. Daarentegen sloten Ulf en zij
zich zooveel mogelijk aan bij de kloosters, die Ulfasa omringden.
Er werden ook dikwijls bedevaarten gemaakt naar de
Domkerk te Linköping. De geleerde Magister Matthias,
kannunik van Linköping was de biechtvader van Birgitta.
Door hem kreeg zij belangstelling in de rijke apocalyptische
literatuur der middeleeuwen. Hij leerde haar ook Latijn,
hoewel zij die taal niet behoefde te kennen om de H. Schrift
te lezen, want Birgitta was in het bezit van een Zweedsche
bijbelvertaling, waarschijnlijk gedeeltelijk van de hand van

Magister Matthias zelf. Van die Zweedsche bijbelvertaling
bestaan nu alleen nog de vijf boeken van Mozes. - Onder
riep de Zweedsche koning, Magnus Smek, die met-tuschen
de schoone, jonge prinses Blanche van Namen getrouwd
was, Birgitta met haar man naar het hof om de onervaren
koningin te helpen met haar onderricht. Birgitta gehoor
zaamde met tegenzin. De koning stond haar met haar man
en een paar kinderen een woning af in het koninklijk slot.
Aan het hof heerschte groote weelde en lichtzinnigheid. De
koning onderdrukte zijn onderdanen en was onrechtvaardig
en wreed. Aanvankelijk luisterden beiden, de koning zoowel als de koningin, naar de zeer strenge vermaningen en
den raad van Birgitta, die ook aan het hof haar studieleven
voortzette, afgewisseld door zelfkastijdingen en boetedoening. Godsdienstige gesprekken had zij ook daar met de
-
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geestelijkheid, zoodat zij zich langzamerhand een kennis
eigen maakte, zooals weinige hooggeplaatste vrouwen
in dien tijd bezaten. Dit vooral gaf haar autoriteit tegenover de jonge vorstin en toen Birgitta herhaaldelijk visioenen had, waarin haar geopenbaard werd hoe zij handelen
moest met haar hooge meesters, begon de koningin zelfs
bang te worden voor de «vrome zienster » en haastte zich
den gegeven raad op te volgen. Maar het duurde niet lang
of het verblijf aan het hof werd Birgitta onhoudbaar.
Magnus Smek leidde een losbandig, verkwistend leven en
werd zelfs in den ban gedaan omdat hij zich had meester
gemaakt van kerkelijke goederen. De koningin werd ook
met den dag lichtzinniger. Alle vermaningen van Birgitta
die, bezield met bovenmenschelijke kracht door de ingevingen van hooger, welke haar steeds gedaan werden, optrad
als een ware rechter, - werden in den wind geslagen en
zelfs bespot. Toen trokken Ulf en Birgitta naar huis terug,
na drie lange lijdensjaren aan het koninklijk hof. Het jaar
daarop (1339) ondernam Birgitta met haar man een pelgrimstocht naar Nidaros, het tegenwoordige Trondhj em,
om een bezoek te brengen aan het graf van den Heiligen

Olaf. De Dom te Nidaros was toen reeds de schoonste kerk
van het geheele Noorden. De reis van Ulfasa naar Nidaros
werd geheel te voet afgelegd, - hoewel Birgitta, indien zij
het gewenscht had, te paard had kunnen rijden - en duurde
vijf en dertig dagen. Het volgend jaar werd een nieuwe
bedevaart ondernomen, waaraan vele priesters, leken en
vrouwen deelnamen. Eerst werden te Keulen de graven
bezocht van de Heilige drie Koningen, daarna trok de
stoet over Vlaanderen naar Frankrijk om het graf van de
H. Maria Magdalena te Marseilles te bezoeken, dat van de
H. Martha te Tarragona en dat van den Apostel Jacobus
te Compostella. Overal waar de vrome pelgrims doortrokken
heerschten onlusten. In Duitschland onderlinge twisten, in
Vlaanderen had Jac. van Artevelde de macht in handen en
knoopte relaties aan met Eduard III, den koning van
Engeland, die aanspraak maakte op den troon van Frankrijk. Birgitta verhief overal haar vermanende en raadgevende stem. Steeds werd haar in een visioen geopenbaard
hoe zij te handelen had tegenover de strijdende machten
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en persoonlijke veeten, maar lang niet altijd werd naar haar
geluisterd. Overigens werden de pelgrims overal hartelijk
welkom geheeten, zoowel bij particulieren als in kloosters.
Gretig werd geluisterd naar wat zij te vertellen hadden van
hun eigen land en de zeden daar en naar wat zij op hun
reizen gezien hadden. In de veertiende eeuw was reizen
een uitzondering en werd bijna alle kennis verkregen door
wat anderen vertelden. De kleeren der pelgrims waren voor
de reis plechtig gewijd en bestonden uit een ruimen langen
mantel en breedgeranden hoed. Zij hadden een staf en een
knapzak in de hand en als bizonder onderscheidingsteeken
de mossel, het symbool van Jacobus, den Apostel. De
kunstenaars uit de middeleeuwen beeldden de Apostelen
ook gewoonlijk in die dracht af.
In Arras werd Ulf Gudmarsson zóo ziek, dat men
ernstig voor zijn leven vreesde, maar Birgitta zag hem in
een visioen weer hersteld naar Zweden terugkeeren. En
dit gebeurde, tot groote vreugde van allen. Thuis gekomen
besloot Ulf echter zich in een klooster terug te trekken. Hij
was in zijn ziekte tot de overtuiging gekomen dat hij de
wereld vaarwel moest zeggen. Hij regelde zijn zaken. Zijn
kinderen waren bijna allen volwassen. De twee oudste
zoons en de oudste dochter waren getrouwd, al was het
huwelijk van de dochter met den Deenschen ridder Sigrid
Ribbing, ook ver van gelukkig. Catharina, de tweede dochter, was juist getrouwd met ridder Eghart, een huwelijk
waarbij de jonge echtelieden elkaar wederkeerig beloften
van kuischheid hadden gedaan. Ingeborg, de derde dochter,
was, tegen haar zin, beweert men, novice in het klooster te
Risaberg, en Cecilia, de jongste dochter, werd opgevoed
door de Dominicaner Zusters te Skeninge. Bengt, de derde
zoon, had zich in het Cistenciënserklooster te Alvastra
teruggetrokken. Na drie jaar stierf Ulf Gudmarsson in het
Sancta Maria-klooster te Alvastra, nog geen vijftig jaar oud.
Op zijn sterfbed schoof hij zijn vrouw een ring aan den
vinger. Kort na Ulf's dood deed Birgitta echter den ring af,
waarop haar kinderen aanmerking maakten. Toen zeide
Birgitta : « Toen ik mijn man begroef, begroef ik met hem
al mijn vleeschelijke liefde, en hoe lief ik hem ook had, toch
,
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zou ik hem nu niet tegen Gods wil voor het leven terug
willen koopen. »
De abt van het klooster te Alvastra bood na Ulf's dood
Birgitta een woning aan in het klooster, een voorstel dat
Birgitta gretig aannam. Maar de kloosterlingen waren er
zeer door ontstemd; vrouwen waren nooit toegelaten geworden in het klooster.
Een oude monnik, die veertig jaar lang geen voet
buiten de kloostermuren had gezet, maar- dag en nacht in
gebed verzonken was en veel visioenen had, vroeg verbaasd : «Waarom vertoeft deze vrouw tegen de regels hier
in het klooster, waar zij nieuwe zeden invoert ? n En in een
visioen kreeg hij het antwoord : « Verbaas u niet, God is
haar welgezind, en zij is hier gekomen om aan den voet
van den berg bloemen te plukken, die eenieder, ver over
zee en over alle grenzen " der wereld, genezing zullen
brengen.
Birgitta leefde zeer streng in haar nieuwe woning.
Zelfs midden in den winter sliep zij op een mat op den
grond op een hard kussen onder een dunne deken. Zij
knielde zoo veel dat haar knieën er van opzwollen. lederen
Vrijdag liet zij heete was op haar armen druppelen en hield
moedwillig de wonden open. Als er een bitter woord over
haar lippen kwam nam zij tot straf wortel van gentiaan in
den mond. In Alvastra had Birgitta visioenen, die volgens
bevoegd oordeel van goddelijken oorsprong waren. Omdat
zij Gode welbehagelijk was, had zij de genade van Zijn
wijze openbaringen. Maar Birgitta was evengoed een
mensch als anderen. Toen zij voor het eerst een stem boven
zich hoorde, die als door wolken omgeven tot haar kwam
en sprak: « Vrouwe, hoor mij, —» liep zij verschrikt de
kamer uit naar haar biechtvader en toen de stem een tweede
maal riep, deed zij het zelfde. Niet voordat de geheimzinnige
lippen zich een derde maal openden in de wolken boven
haar, luisterde Birgitta en hoorde :
« Vrouwe, hoor mij. Ik ben de Schepper aller dingen.
Weet, dat ik u niet bedrieg, dat ik niet voor u alleen spreek,
maar voor alle Christenen. Ga naar - Magisstèr M'átthias ; hij
kent de Heilige Schrift van begin tot eind; hij kent verschil tusschen den geest der waarheid en dien van den
-
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leugen, want hij heeft zelf hun strijd bijgewoond in zijn
eigen binnenste en hij heeft overwonnen door mijn hulp.
Openbaar hem in mijn naam, wat ik u nu zeggen zal. Gij
zult mijn bruid zijn; gij zult de geestelijke dingen kennen
en de hemelsche geheimen zien, en mijn geest zal bij u
blijven tot aan uw stervensuur. Die tot u spreekt is het
Woord, geboren uit de reine maagd, Hij, die geleden heeft
en die gestorven is tot redding aller zielen, die is opgestaan
en naar den hemel gegaan. » Birgitta liep dadelijk naar haar
biechtvader die in haar visioen de vervulling vond van het
woord van Jezus. ((Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het die Mij bemint, doch wie Mij hemmt zal
bemind worden door mijnen Vader, en ik zal hem beminnen en Mij zelven aan hem openbaren)) (JohannesXIV, 21).
Van dat oogenblik af liet de stem zich gedurig hooren en
Birgitta schreef ijverig de openbaringen neer, die haar
gedaan werden en welke Peter Olofsson, de onder-prior van
het klooster te Alvastra, op haar bevel in het latijn ver
taalde. God had Birgitta in een visioen Peter Olofsson als
vertaler aangewezen en de Cistenciënzer monnik heeft haar
sinds dien tijd trouw bijgestaan en is niet van haar zijde
geweken. Vier jaar schijnt Birgitta in het klooster te
Alvastra te hebben doorgebracht, door allen geëerd als de
uitverkoren « nieuwe Bruid van Christus,)) die haar verscheen en haar met raad bijstond. Herhaaldelijk bezocht
Birgitta, tijdens haar verblijf in het Cistenciënzer klooster,
het bekoorlijke Vadstena en eens toen zij er zich te paard,
met een klein gevolg, weer heen begaf kreeg zij een visioen
waarin haar geraden werd zelf een klooster te stichten en
dat te Vadstena te laten bouwen. Niet alleen een nieuw
klooster moest het zijn, maar ook een nieuwe liloosterorde,
waardoor Birgitta een plaats zou innemen naast den H. Ba
Augustinus en den-silu,denH.Bct
H. Franciscus. «Frälsarens Orden », de Orde van den
Heiland, noemde Birgitta zelf haar nieuwe Orde. In een
visioen was haar tevens de geheele regel voorgezegd en de
bouw van Klooster en Kerk tot in de kleinste bizonderheden
uiteengezet. Petrus Olofsson heeft ook dit alles vertaald
en opgeschreven; uit dankbaarheid genas Birgitta hem
-
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op wonderbaarlijke wijze van de hoofdpijn, waaraan hij van
zijn jeugd af reeds gesukkeld had.
Nu moest Birgitta aanhangers en steun voor haar
werk vinden, vooral onder de aanzienlijken van het land en
in de eerste plaats moest zij de goedkeuring van den Koning
zien te krijgen. Koning Magnus liet door bevoegde personen, o. a. den aartsbisschop van Linköping en drie
andere bisschoppen, een onderzoek instellen naar den aard
der openbaringen, die Birgitta had, en ook de klooster
nauwkeurig nagaan. Toen het onderzoek ten gunste-regls
van Birgitta was uitgevallen, voelde de Koning zich gevleid
zulk een bizonder begaafde en door God uitverkoren vrouw
onder zijn onderdanen te tellen, en gaf zijn toestemming
voor den bouw van het klooster. Hij schonk haar zelfs het
groote slot te Vadstena met de daarbij behoorende uitgestrekte gronden.
Nu moest de Paus den regel nog goedkeuren. Daartoe
werden de bisschop van Abo en Petrus Olofsson naar Rome
gezonden, maar Clemens VI schonk hun niet de minste
aandacht, misschien wel omdat de delegatie tegelijkertijdd
ook een politieke opdracht had, aangaande de vrede tusschen
Engeland en Frankrijk. Toen klonk in 1349 de stem van
Christus Birgitta in de ooren : ((Ga zelf naar Rome en blijf
er tot ge den Paus en den Keizer gesproken en hun meegedeeld hebt wat ik u bevolen heb te zeggen. »
Zoodra de stem gesproken had, besloot Birgitta naar
Rome te vertrekken. Zij verdeelde haar bezittingen onder
haar kinderen en de armen en nam opnieuw den pelgrims
kinderen smeekten haar van het plan af-staferhnd.H
te zien, maar haar besluit stond vast. Hoe diep haar
moederhart er echter onder leed de haren voor altijd vaarwel te zeggen, staat opgeteekend in de openbaringen, waar
vaak de gewetensstrijd aan den dag komt die Birgitta te
voeren had , tusschen moederliefde en haar goddelijke
roeping. Haar zoon Birger, de twee biechtvaders en eenige
andere hooggeplaatste personen van edel bloed vergezelden
haar. De reis ging door Duitschland en Zwitserland de
Alpen over naar Milaan, waar Birgitta op het graf knielde
van den heiligen Ambrosius. Op hetzelfde oogenblik ver
Heilige haar in een visioen en beval haar zijn-schend
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opvolger, den aartsbisschop van Milaan te berispen over
zijn gedrag tegenover de Heilige Kerk, die hij ontrouw
was geworden. Birgitta deed zooals haar bevolen was,
maar haar woorden werden in den wind geslagen. Daarop
togen de pelgrims naar Pavia om het graf van den Heiligen
Augustinus te bezoeken en werd de reis naar Rome ondernomen. Het schoone, Heilige Rome uit de dertiende eeuw
was treurig in verval geraakt. De stad was door aardbe
vingen en pest geteisterd, waarin velen een straf zagen voor

het zedelijk verval waarin Rome geraakt was sinds de
Pausen hun zetel naar Avignon hadden overgebracht. De
geheele geestelijkheid vergat wat haar heilige roeping was,
de kerken waren bouwvallig en verlaten, bloedige gevechten
hadden dagelijks op straat plaats. Birgitta was diep onder
den indruk van deze ellende en besloot het hare er toe bij
te dragen om aan dien toestand een einde te maken. Daar
was in de eerste plaats voor noodig de terugkomst van
den Paus.
Als die aan zijn ((Babylonische gevangenschap)) in
Avignon een einde maakte en in Rome terugkeerde zou
alles terecht komen. Dan zou de Kerk herboren worden.
De terugkeer van den Paus en de bekrachtiging van haar
nieuwe kloosterorde, dat waren de twee groote levenstaken
die Birgitta zich van toen af stelde. Zij hoopte den Paus te
kunnen bewegen het jaar 1 35o, het jubileumsjaar, de stad
Rome door zijn tegenwoordigheid te verheugen. De stroom
van pelgrims die den avond voor Kerstmis in 't jaar 1349
Rome binnentrok, was grooter dan ooit te voren. Volgens
enkele geschiedschrijvers vertoefden er toen meer dan een
millioen vreemdelingen in Rome, waarvan velen genoodzaakt waren den nacht onder den blooten hemel door te
brengen. Birgitta, die verscheidene aanbevelingen had van
wereldlijke zoowel als geestelijke overheden, werd een
onderkomen aangeboden in het paleis van den kardinaal
Hugo de Beaufort, broeder van Clemens VI. Zij leidde te
Rome een armoedig, geregeld kloosterleven haar voorge.
schreven door haai biechtvader, Magister Petrus, van het
klooster te Alvastra, die ook haar geschriften vertaalde.
Magister Matthias, haar vroegere biechtvader, was in
Zweden achtergebleven. Om vier uur begon Birgitta haar
-
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dag met de biecht, daarna woonde zij de H. Mis bij en
bezocht een der groote Kerken. Om acht uur werd met
haar gevolg en gasten de hoofdmaaltijd van den dag gebruikt waarna eenieder zich een oogenblik terugtrok om te
bidden of te werken. De dag werd verder doorgebracht
met het bezoeken van kerken, hospitalen en armen. Tegen
den avond werd zwijgend en biddend de tweede maaltijd
genuttigd en nadat de avonddienst in de Kerk was bijgewoond, begaf om acht uur 's avonds zich iedereen te rusten.
De woning was zoo eenvoudig mogelijk ingericht en Birgitta had niet meer dan de noodigste kleeren, en de priester
slechts de noodigste boeken en wat verder gebruikt werd bij
de H. Mis. Zij sliep evenals te Alvastra op den grond,
slechts gedekt met haar mantel. Haar woning was het toevluchtsoord voor alle Zweden, die in die jaren de H. Stad
bezochten en hun aantal was vrij groot. Het waren boetvaardigen die in de H. Stad vergiffenis zochten voor hun
zonden. Vromen, die hun devotie vermeerderden bij heilige
plaatsen. Geleerden, die wijsheid kwamen halen. Prelaten,
die bekrachtiging noodig hadden voor regel of instelling.
Doch vooral armen en zieken, die hulp noodig hadden.
Eens, op weg naar de St. Praxedis -kerk, aan het andere
einde der stad, een kerk uit de negende eeuw met kostbaar
mozaïek, waarin de zuil heet te staan waaraan Christus
gegeeseld is, wordt zij in het Noorsch aangesproken door
een vrouw, die doodziek eenzaam te Rome ronddwaalde.
Met behulp van een Zweedschen ridder droeg Birgitta de
vrouw naar een hospitaal en verpleegde haar daarna zelf in
het paleis van den kardinaal. Dit is alleen een klein voor
vele en groote goed dat Birgitta in Rome-beldvanht
deed.
Tegen het einde van het jaar 135o kwam Birgitta's
dochter, Catharina, naar Rome. Heer Eghart, ridder van
Kyren, die zwak van gezondheid was, kon zijn vrouw niet
vergezellen, zoodat Catharina haar zwager Gustaf Tunason
tot reisgezelschap had. Met veel moeite had Catharina zich
losgerukt van haar man en de eerste weken van haar ver blijf te Rome werden vergald door het zelfverwijt dat zij
zich voortdurend deed. Ook haar moeder beschuldigde zij
inwendig vaak. Indien Birgitta het niet zoo vurig gewenscht
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had, zou Catharina nooit haar man verlaten hebben. Toen
Catharina en Gustaf Tunason in Rome aankwamen, was
Birgitta nergens te vinden. Acht dagen zwierven zij in
Rome rond totdat zij onverwacht Magister Petrus in de
St. Pieterskerk aantroffen. Van hem hoorden zij dat Birgitta in de buurt van Boulogne was om een Benedictijner
klooster te reformeeren. Birgitta keerde naar Rome terug
en liet haar dochter deelnemen aan het reformatiewerk en
de werken van liefde die zijzelf te Rome begonnen was.
Weldra kreeg Catharina bericht van het overlijden van
haar echtgenoot en besloot toen haar moeder niet meer te
verlaten. De banden, die haar aan Zweden bonden, waren
nu toch verbroken. Catharina bezorgde haar moeder veel
angst, door haar buitengewone schoonheid. Het hielp niet
dat zij haar kap steeds dieper over het gelaat trok; de Italianen wisten toch de mooie oogen en het fijne mondje van
de achttienjarige weduwe te ontdekken. Een groepje Italiaansche edellieden had het plan de schoone Catharina
te schaken als zij uit de kerk kwam. Zij verscholen zich
achter een heuvel, maar juist toen de kerk uitging,
schoot een wonderschoon hert de jongelieden voorbij. Pijl
snel zetten zij het dier na en vergaten daardoor de schoone
Catharina. Volgens sommige geschiedschrijvers is dit de

reden waarom Beata Catharina altijd met een hert wordt
afgebeeld.
Op zekeren dag verscheen Birgitta de H. Petrus, die
haar beval het zedelooze Rome uit zijn naam te waarschu
wen. Er moest een einde komen aan het zedelijk verval der
H. Stad. Birgitta gehoorzaamde, maar de twee partijen, die
in Rome streden om de heerschappij, de edellieden van
Orsini en die van Colonna, gaven geen acht op haar woor
den. Ook tot de hoogste geestelijkheid wendde Birgitta zich
en zelfs tot den Paus, aan wien Christus in een visioen haar
bevolen had te schrijven. Maar noch Clemens VI, noch
Ponzio Perotti, de vicaris, schonken haar de minste aandacht. Clemens VI ontging zijn straf echter niet. In 1352
sloeg de bliksem in de St. Pieterskerk te Rome en drie
dagen later, den 6den December, stierf Clemens VI te
Avignon.
In de Sta Maggiore had Birgitta een visioen, dat zij
-
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dadeljk aan den Kardinaal Annibaldo Gaëtani mededeelde.
Zij zag de Katholieke Kerk als een gebouw dat op het punt
was in te storten. De fondamenten zakten, het dak vertoonde diepe scheuren, de vloer was vol gaten. Indien de Kerk
niet spoedig gerestatreerd werd, zou zij te gronde gaan en
haar val zou door heel de wereld gehoord worden. ((Velen
van hen, die nu leven, zullen de zon verdeeld zien en de
sterren verduisterd. Wijsheid zal in dwaasheid overgaan,
de ootmoedigen zullen het vuur in de aarde begraven, de
boozen zullen heerschen. Zij, diehet verstand er voor hebben, geven acht op mijn woorden. » Maar deze voorspelling
werd niet begrepen; eerst vijf jaar na Birgitta's dood herdacht men haar woorden.
Innocentius VI, de opvolger van Clemens VI, was niet
ongenegen om naar Rome terug te keeren. Hier had Birgitta echter geen deel aan, want de openbaringen, die zij
hem toezond, hebben hem nooit bereikt. Maar Innocentins VI was een vroom en geleerd man, die niet van de
weelde hield, waarmee Clemens VI zich omringd had. Hij
zond een moedig veldheer naar Rome, den kardinaal
Albornoz, aan wien het gelukte bijna geheel den kerkelijken
staat terug te winnen. Toen de Paus er over dacht zelf
naar Rome terug te keeren, wilde ook zijn broeder kardinaal de Beaufort terug. Daarom kreeg Birgitta bevel zijn
huis te ontruimen. Birgitta was wanhopend. Zij wist nit
waarheen te trekken. De leden van het geslacht Orsini hadden haar tot daar aan toe beschermd, maar door den democratischen opstand waren de Orsini's zelf den ondergang nabij.
Hun hoofdman werd gesteenigd en een volksmassa be
storrnde het huis van Birgitta, aangewakkerd door een
Dominicaner monnik, om ((de vreemde heks» te verbranden. Toen de nood het hoogst was en Birgitta weenend bij
haar ingepakte eigendommen neerzat, kwam Francesca
Papuzeri en bood haar een verblijf in haar huis aan, het
tegenwoordige Domus Bii'gittce op de Piazza Farnese. Toen
Birgitta het betrok, was het een groot gebouw, versierd
met oud Romeinsche tempelzuilen en hooge, slanke torens.
In den tuin bloeiden myrthen en oranjeboomen en verhieven zich ernstige blauw-groene cypressen. Maar een
woning alleen was niet voldoende; om in het leven te
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blijven moest er Voedsel Zijn, en maar al te vaak ontbraken
Birgitta de noodige middelen om eten te koöpen. Zij leende
geld en zelfs eten. ((Wat moeten we morgen eten?)) vroeg
Birgitta de Heilige Maagd, en voegde er bij: ) doe ik goed
met geld te leenen?» En het antwoord klonk: « Leen geen
geld indien ge niet zeker zijt het op bepaalden tijd terug te
kunnen geven. Vraag liever een aalmoes in den naam van
Jezus -Christus. » Toen ging de riddervrouwe uit Ulfasa
onder de andere bedelaars op de trap van de S. Lorenzokerk zitten en stak haar fijne hand uit om een aalmoes
Ondertusschen stierf Innocentius VI te Avignon, zonder naar Rome te zijn teruggekeerd. Zijn opvolger Urban V
liet het pauselijk paleis te Avignon restaureeren en scheen
er niet over te denken Frankrijk vaarwel te zeggen. Doch
Birgitta liet zich niet afschrikken. Zij vergat niet de vreeselijke woorden die haar voorspeld waren (Zie blz. 474).
Petrarca, de dichter, stond haar trouw ter zijde en waar
schuwde den Paus herhaaldelijk. De Latheraankerk was in
1 36 1 door brand vernield, alle Kerken waren vervallen; in
Rhodos en Cypern heerschte ongeloof en Byzantium werd
bedreigd,)) en ging Petrarca voort: «0, gij hoogste Herder,
door Jezus Christus zelf aangesteld, uw plaats is niet in de
koelste schaduw en bij de meest verfrisschende bronnen,—
..

-

doch daar waar de wolven huilen en de kudde het meest in

gevaar is. Toon dat gij de ware herder zijt, en geen dienstknecht!)) Maar de Paus hield de ooren toe.
Meer indruk maakte een schrijven van Birgitta, waarin
zij den Paus in onverbloemde woorden den treurigen toestand beschreef, waarin het eens zoo schoone Rome, ver
vallen was. « Indien er geen man opstaat, vol geloof en
geheel doordrongen van liefde voor God en de menschen
om al deze onzedelijkheid uit te roeien, zal het Katholiek
geloof van de aarde verdwijnen », zoo luidde haar waar
schuwende stem. En de Italianen jubelden toen Urban V
in 1 365 bevel gaf de pauseljke residentie in Rome gereed
te maken. De Fransche Koning, Karel V, was zeer verontwaardigd over het besluit van den paus en zette de geestelijkheid tot verzet aan. Een priester had een preek waar hij
de woorden «Domme quo vadis, » als tekst had gekozen
-

-
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op den paus gericht en beantwoordde die vraag met « Ik
ga naar Rome om weer gekruisigd te worden. »
Den 16den October 1367 trekt Urban V. feestelijk de
stad binnen, vergezeld door vele duizenden geestelijke en
wereldlijke overheden en -ambtenaren. Verschillende ge
hebben schitterende beschrijvingen gele--schiedrjv
verd van dezen feestelijken intocht.
Den dertigsten October droeg de Paus de Heilige Mis
op van het hoogaltaar in de Sint Pieterskerk. Birgitta zag
hier mee haar wensch vervuld, -- nu moest nog haar nieuwe
kloosterorde bekrachtigd worden. Volgens sommige geschiedschrijvers had Birgitta dadelijk een audiëntie, zoodry
de Paus het Vatikaan betrokken had. Zij ging er heen vergezeld van haar twee zoons Karl en Birger, Karl geleek niets
op zijn vrome moeder, maar had een geheel anderen aard.
Hij was zwierig gekleed, volgens de allerlaatste mode en
droeg een gordel waaraan verscheidene vellen van hermelijnen hingen. Toen was hermelijn ook een zeer kostbaar
bont. Birger, de jongste zoon, droeg de eenvoudige, wijder .
middeleeuwsche kleeren. Toen Birgitta haar beide zoons,
aan Urban V voorstelde, verklaarde de Paus dadelijk Karl
voor een man van de wereld en wees hoonend op den hermelijnen gordel. Birgitta wierp zich op de knieën en.
smeekte: « .0, heilige Vader, ontneem hem zijn zonden en
ik zal hein wel den gordel ontnemen. »
Maar al de pogingen van Birgitta bleven vruchteloos.
Urban V verliet in 1370 wederom Rome zonder den nieuwen
kloosterregel bekrachtigd te hebben. Birgitta zocht hem
daarna nog te Monteiascone op, en toen kardinaal de Beaufort weigerde den Paus de openbaring te overhandigen, die
Birgitta had opgeschreven, deed zij het zelf. In die openbaring werpt zij den Paus de hevigste bedreigingen naar
het hoofd en overlaad hem riet verwijten, maar Urban V
blijft bij zijn bes uit om Rome voor goed te verlaten. Doch een
soort bekrachtiging voor haar orde kreeg Birgitta, al was
het niet in den geest zooals zij die verlangde. Het concilie
van Lyon had in L 27z het instellen van nieuwe kloosterorden verboden. Alleen kloosterorden die zich hielden aan
den regel van een reeds bestaande orde werden toegelaten.
Daarom raadde men Birgitta zich aan te sluiten bij den
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regel van den Heiligen Augustinus, die het meest overeenkomst had met haarnieuwen kloosterregel. Den 5den Augustus
1370 werd zoodoende bekrachtigd: Ordo Sancti Augustini

Sancti Salvatoris sub regula et secundum constitutiones et
instituta sanctarum Mari virginis et Brigid, of verkort:
((De Heilandsorde van den Heiligen Augustinus.)) Hiermee
moest Birgitta zich tevreden stellen. Urban V verliet Italië
en stierf voor het einde van het jaar te Avignon. In een
openbaring was Birgitta die dood voorspeld. Toen het
bekend werd dat er gebeurd was wat Birgitta verkondigd
had, steeg haar roem nog meer.
Ondertusschen was de bouw voortgezet van het klooster
te Vadstena, dat in 1369 zoo goed als gereed was en zoodra
de Paus er zijn goedkeuring aan gehecht had, werd het
klooster ingewijd. Het geheel nieuwe in Birgitta's Orde
was dat ieder klooster zoowel mannen als vrouwen kon
huisvesten, hoewel in streng van elkaar gescheiden gebouwen. Alleen de Kerk was voor beiden gemeen, maar
daar hadden alleen de broeders hun plaats in het hoogkoor.
Aanvankelijk had men veel tegen op deze nieuwe veror
dening. Ongeregeldheden waren zoo vaak voorgekomen,
zelfs daar waar kloosters voor nonnen en paters op behoorlijken afstand van elkaar lagen. Maar Birgitta hield voet bij
stuk : zij zou « een nieuwen wijngaard aanleggen ter eere
van de Heilige Maagd, waarin Gods vrienden, mannen en
vrouwen te zamen werken zouden. » Het Zusterklooster
was het voornaamste. Aan het hoofd stond een abdis die
door het klooster gekozen en door den bisschop van Oost
Gothland op de hoogte van haar werk gebracht werd.
Er zouden 6o zusters, 1 3 priesters, 4. diakens en 8 hulpbroeders zijn. ieder convent had bovendien nog externe
zusters en broeders voor het grove werk. Het klooster
telde zoodoende een talrijk personeel, dat zich bezighield
gedeeltelijk met godsdienstoefeningen, werken van vroomheid, lezen en schrijven, gedeeltelijk met lichamelijk werk
en de leiding daarvan.
De grootste eenvoud moest in het klooster heerschen.
De kleeding was zeer eenvoudig en donker grijs van kleur.
De arbeid was streng. Als de morgendienst was
afgeloopen, verzamelden broeders en zusters zich om een
,
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versch gegraven graf, om herinnerd te worden aan de ver
Daarna gingen de zusters, die een bizondere-gankelijhd.
opdracht gekregen hadden voor die week, naar hun werk,
de andere keerde naar de kerk terug om te bidden en te
zingen. Eerst daarna werd de eerste maaltijd gebruikt. Na
den maaltijd ging men in de kerk God voor het eten
danken, waarna men in een zaal bijeenkwam om zich met
verlof der abdis samen te onderhouden. 's Middags werd
er genaaid, geborduurd, gelezen of geschreven. Bij de eerste
bel van het avondgezang kwamen de zusters bijeen om

,

elkaar vergiffenis te vragen, indien iemand zich iets te ver
namen daarna deel aan het avondgezang.-wijtenhad,
Dan had de tweede maaltijd plaats. Daarna mochten de
zusters voor het eerst van den dag een oogenblik doen wat
zij wilden, in den hof wandelen, praten, lezen of bidden.
Daarop kwam men weer bijeen en werd er voorgelezen uit
het leven van een Heilige, of uit een bundel mirakels; dan
volgde het nachtgezang. Daarna gingen de zusters onder
het luiden van het Ave Maria naar de slaapzaal, waarop
alles stil en donker wezen moest. Gesprekken met de buiten
broeders en zusters, die niet vermeden-werldoftuschn
konden worden, , hadden plaats aan de zoo genaamde
« spreekdeuren » onder inachtneming van de grootste
voorzichtigheid.
Het waren vooral mannen en vrouwen uit de hoogste
kringen die zich uit de wereld in het klooster te Vadstena
terugtrokken, vrienden en bloedverwanten van Birgitta en
Ulf Gudmarsson. Familieleden overlaadden het klooster
ook voortdurend met rijke giften en allen wenschten in de
kloosterkerk te Vadstena begraven te worden, terwijl de
Birgittiner zusters en broeders zelf, getrouw aan den een
hun orde, elders begraven werden zonder-voudsreglan
dat zelfs een steen hun graf sierde.
In den tijd toen Denemarken Zweden tot een deel van
het Deensche rijk trachtte te maken, zochten meer dan eens
Deensche en Noorsche, zelfs Duitsche zusters hun toevlucht
in het klooster te Vadstena. Terwijl er aldus gestreden werd
om een staatkundige unie der drie Scandinavische rijken,
werd in het klooster te Vadstena gestreden om een unie op
geestelijk gebied. Het klooster nam een eerste plaats in
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Zweden in en werd een middelpunt van geheel het kerkelijk
leven in het Noorden. Er werd veel gewerkt en gestudeerd,
wat de hoogere standen in Zweden aanspoorde hetzelfde te
doen, zoodat er een groote vooruitgang te bespeuren was
op intellectueel gebied. De bibliotheek van het klooster was
zeer groot en groeide voortdurend aan door de werken die
door de kloosterbroeders overgeschreven, of uit andere talen
vertaald werden. Niet alleen theologie werd er gestudeerd,
ook geschiedenis en aardrj kskunde, sterrenkunde, filosofie,
geneeskunde, muziek en beeldende kunsten. Zusters zoowel
als broeders bekwaamden zich in het Latijn en beijverden
zich om ook de kennis der moedertaal zooveel mogelijk te
volmaken Het was in dien tijd plicht in de moedertaal te
preeken en uit verscheidene homiliën, die nog bestaan, is
de aard dier preeken, die alle den stempel dragen van
Birgitta's th eologische begrippen, op te maken. De monniken uit Vadstena reisden ook vaak voor hun studie naar
het buitenland. Het klooster bezat ruimschoots de middelen
om die kosten te dragen.
De broeders en zusters die uit de naburige landen hun
toevlucht in het klooster te Vadstena zochten, schijnen een
eigenaardigen stempel op de taal van dien tijd gedrukt te
hebben. Er werd een soort inter -Scandinavische taal geboren,
een probleem dat voor täalgeleerden zeer belangrijk schijnt.
In de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm zijn verschei-

dene boekdeelen, bewaard die in het klooster te Vadstena
zijn overgeschreven. Daar bewaart men tevens als een dierbare relikwie in een foudraal en achter glas een handschrift
van de Heilige Birgitta zelf. Het schrift is regelmatig en
duidelijk, de inkt is gelukkig weinig verbleekt en ook het
perkament heeft den tand des tijds goed weerstaan.
Birgitta zelf heeft haar klooster nooit gezien. Zoodra
baar Orde door den paüs bekrachtigd was, ijverde Birgitta
weer met nieuwen moed om Rome voor goed tot zetel der
pausen te maken. Terwijl zij bezig was al haar krachten
daarvoor in te spannen, beveelt God haar in een openbaring
een pelgrimstocht naar het Heilig Land te maken. Zij had
reeds verscheidene bedevaarten met een klein gevolg ondernomen in Italië zelf, o. a. naar San Sebastiano, naar Benevent om het graf van St. Bartholomeus, en naar Ortona om
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dat van St. Thomas te bezoeken. Eveneens naar het graf
van St. Matheus te Amalfi en naar Bari om de relikwieën
van St. Nicolaas van Myra te bezichtigen. Zij bezocht
Monte Gargano, waar de Aartsengel Michaël verschenen is,
en trok naar Assisi om de verblijfplaats te zien van den
Heiligen Franciscus. Het was reeds lang haar wensch
geweest naar het Heilig Land te gaan en zij haastte zich
anderen aan te manen haar daarheen te volgen, zoodra God
het haar geboden had. Onder haar volgelingen waren o. a.
haar beide zoons, haar dochter Catharina, Petrus Olofsson
en Alfonso, de vroegere bisschop van Jaen in Spanje. De
stoet trok eerst naar Napels, waar Koningin Johanna de
-pelgrims zeer vriendelijk ontving. Daar had Birgitta zich
echter ernstig te beklagen over het gedrag van haar _zoon
Karl : In plaats van een buiging te maken voor de Koningin,
zooals de hofetiquette voorschreef, kuste Karl zonder om
vorstin op den mond. Dit viel zoozeer in den smaak-wegnd
van Johanna, dat zij Karl dadelijk tot man begeerde. I Ievig
verschrikt zeide Birgitta dat Karl reeds getrouwd was en
dat de koningin zelf ook niet vrij was, want haar derde man
Jacob van Arragon was nog in leven.... Birgitta bad vurig
om hulp in dezen zwaren strijd, maar koningin Johanna
liet den - Zweedschen edelman niet gaan. Toen werd Karl
plotseling ernstig ziek en stierf na verloop van veertien
dagen. Met een hart vol Van dankbaarheid volgde de
moeder de baar naar het graf....
Toen werd de reis naar het Heilig Land voortgezet,
een reis die niet van gevaar ontbloot schijnt te zijn geweest.
De storm wierp het schip een paar maal aan land. Na zes
weken kwamen de pelgrims te Jappe en bereikten na drie
maanden eindelijk Betlehem. Alle heilige plaatsen werden
door Birgitta bezocht en overal had zij de groote genade
het tooneel dat er zich veertien eeuwen te voren had afgespeeld, in een visioen klaar helder voor zich te zien. Die
vizioenen zijn het die zij beschrijft als wij haar schilderingen
bewonderen van den lijdenden Heiland, waarop ik boven
doelde.
Na een verblijf van ruim vier maanden in Palestina
scheepte Birgitta zich voor de terugreis in. Zij voelde zich
ziek en zwak, de vermoeienis van de reis was te veel voor
-
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haar geweest. Toch behield zij een open oogvoor het
onrecht dat zij uit de wereld wenschte te hebben; zij
maande koningin Eleonora van het eiland Cypern :tot ver
moordenaars des konings aan en bezwoer-zoenigmtd
de Grieken om zich aan den Paus te onderwerpen.
Te Napels aangekomen, wist koningin Johanna haar
over te halen eenigen tijd daar te verblijven. Birgitta,
ziekelijk als zij was, gaf toe. De stad werd door de pest
.geteisterd, waarin wederom een straf gezien werd voor de
zedeloosheid die er heerschte. Birgitta hoorde in verschil
openbaringen wat haar te doen stond en verrichtte-lend
,00k verscheidene wonderbaarlijke genezingen.
Ondertusschen verlangde Birgitta naar Rome terug,
maar het geld voor de reis ontbrak, tot het haar op zekeren
dag anoniem werd toegezonden. Te Rome aangekomen was
Birgitta echter te zwak om het vroegere drukke werkleven
onder vasten en boetedoening weer te beginnen. Zij leed
.aan koorts en hevige maagpijnen en ook in haar ziel was
geen vrede, noch rust. Naarmate haar lichaam verzwakte
werden ook de openbaringen minder, wat een reden meer
tot verdriet van de vrome zieke was. Doch het meest had
,zij te strijden met slechte ,gedachten en kwade neigingen,
gedachten en neigingen die nooit in haar waren opgekomen
.zoolang haar lichaam gezond was. Zij zag hierin een
nieuwe proef, die de Heer haar oplegde en die haar tot nog
grooter deemoed zou aansporen. De stem Gods verkondigt
haar om haar te troosten het uur van haar dood en deelt haar
voor haar sterven mee hoe met haar lijk gehandeld moet
worden. Toen werd de H. Mis gelezen en nadat zij eerbiedig
-en bij haar vol verstand de Sacramenten der stervenden
,ontvangen had, gaf zij den geest. « Jezus-Christus, mijn
Heer, U beveel ik mijn geest », waren haar laatste woorden.
Zij stierf den 23sten Juli 1373., 's morgens om half tien,
op dezelfde harde tafel, waarop zij geschreven en geslapen
had gedurende haar geheele verblijf te Rome in het huis
dat Francesca Papuzeri in 1383 aan het klooster te Vadstena
vermaakt had. Deze tafel is nog te Rome te zien in het
Domus Sancta Birgittae. Haar lijk werd tentoongesteld in
het klooster te Panispera en daarna met groote plechtigheid
begraven. Verscheidene wonderen zijn geschied aan haar
-

30

48

DE HEILIGE BIRGITTA VAN ZWEDEN

baar en bij haar graf. Op verlangen van Birgitta zorgde
haar dochter Catharina er voor dat het lijk later in de kerk
te Vadstena werd bijgezet. Catharina nam in Vadstena
aangekomen haar plaats in als eerste abdis van het door
haar moeder gestichte klooster. Maar zij had geen rust voor
pogingen waren aangewend om Birgitta in de rij der
Heiligen te laten opnemen en reisde voor dit doel weldra
naar Rome. Maar de groote dag beleefde Catharina niet.
Zij stierf reeds in 1381.
Natuurlijk werd de Heilige Birgitta in Zweden hoog
in eere gehouden. Zij behoorde tot de bizondere schutspatronen en schutsheiligen der Zweedsche Kerk. Altaren
werden ter harer eere opgericht. Haar beeld vinden wij
geschilderd en gebeeldhouwd terug, b.v. in de Kerk te
Salem in Södermanland en in de kerk te Kumla. Dit laatste
uit hout gesneden beeld dagteekent uit het jaar 1477. De
iconografie der middeleeuwen stelde de Heilige Birgitta
voor met de volgende kenteekens : weduwensluier en boek,
waarin zij schrijft, of dat zij in de hand houdt. Soms ziet
men ook een inktpot en pennehouder aan haar gordel
hangen. Bizonder lief is mij persoonlijk een schildering uit
de kerk te Tolfta. Daar zit Birgitta aan haar schrijftafel,
waarop een opengeslagen boek ligt. De Heilige Geest, in
de gedaante van een duif, zweeft boven haar en een Engel
fluistert haar een openbaring in het oor.
In welken toestand Birgitta verkeerde als zij een openbaring kreeg en hoe dit geschiedde is vrij nauwkeurig na te
gaan. Niet alleen Birgitta heeft dit zelf herhaalde malen in
haar geschriften verteld, maar ook haar biechtvaders en
andere geestelijken, die haar na stonden, hebben dit
beschreven. Gewoonlijk geraakte zij in een toestand van
extase, als de stem Gods door een openbaring tot haar
sprak. Staande of loopende, zittende of liggende verloor zij
het gebruik van haar zintuigen en verzwakte haar adem
Als de toestand van extase voorbij was, voelde zij-haling.
zich zeer afgemat, maar herinnerde zich zeer duidelijk alles
wat zij gezien en gehoord had, wat zij dan haastig neerschreef, of aan haar biechtvader dicteerde.
((God bracht mijn lichaam in slaap, niet in een
lichamelijken slaap, maar in een geestelijke rust », schrijft
,
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zij zelf. (Openb. 4 : 77). En God zelf zegt tot haar in een
visioen: ((Gij ziet mij met geestelijke oogen, gij voelt mijn
geest met uw lichamelijke hand in uw levende borst . En
zij zag en hoorde niet alleen wat haar in een visioen
geopenbaard werd, maar rook aangename en zelfs onaangename geuren.
Na het klooster te Vadstena verrezen er ook Birgittiner
kloosters in Noorwegen, Denemarken, Finland, Polen,
Duitschiand, Engeland, Italië, Spanje, België en Neder
land. De hervorming verwoestte er vele, maar in de zeventiende eeuw schijnt de Orde der H. Birgitta te herleven; in
Duitschland en vooral in België verrezen toen verscheidene
nieuwe kloosters. In België vormde zich zelfs een congregatie van fratres novissimi Birgittini, terwijl in Spanje
Maria van Escobar de Birgittiner kloosters in een nieuwen
vorm trachtte te gieten.
En geheel uitgeroeid zijn de Birgittiner kloosters nog
niet. Er bestaan er o. a. nog te Valladolid, in Altomünster,
in Devonshire en te Weert bij Maastricht. Door tijdsom
standigheden schijnen de strenge kloosterregels hier en
daar wat gewijzigd, maar solidair zijn de kloosters alle in
een gevoel van grooten eerbied en diepe genegenheid voor
de vrome en goede H. Birgitta. Eeuwen hebben haar beeld
niet kunnen uitwisschen en zullen het niet doen, zoolang de
H. Katholieke Kerk haar den 8sten October blijft gedenken,
zoolang er menschen zijn die haar met een vroom gemoed
kunnen aanroepen:
((Heilige Birgitta, bid voor ons 1»
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

Stoclèholm-Gent, Set.-Nov. iii.

DE

BRON

LENTE

Ik heb in 't stille woud een bron gevonden,
een bron, versch als den -morgendauw, en 't mos
dat hare tranen drinkt is ongeschonden
en uit haar hart groeit nenufaren-vlos.

Zij frazelt zoenen, als uit maagden - monden,
en over haar- streelt morgenwolk een blos

en 't stille water rimpelt stille ronden
rond iedêr-blad dat waait uit loover los.

Tk heb ook in mijn ,hart een bron gevonden
en snelle boden naar mijn geest gezonden;
dat hij den zang koom' hooren uit haar mond
en hare diepte peile, als een wond',
maar 'k vrees dat hij de teêre bron zal wonden,
den zang versmachtend dien hij niet verstond.
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ZOMER

De pracht van 't zomergroen, doorstraald van zon,
wuift in de wouden, zingend 't Lied van Leven,
de symfoniën van 't gebladert rond de bron
breed ruischen als een lang akkoord dat zweven

gaat door het wijde loof alom als zon
er uit de frissche bron waar bloemen beven
het lied van 't heele woud, het lied van wonn'
en rust dat ruischt tot in de verste dreven.
Ik ben die bron en zing den Levenszang
in pracht van woorden die als blaren ruischen,

'k weêrspiegel God en zon, zoo maagd in drang
van liefde bloost en d' oogen met een kuischen
weêrblik in d' oogen van den minnaar lang
laat spieg'len en al 't bloed in 't hart voelt bruischen.
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HERFST

Omslongen nu met korstig mos en eiloof
rust in het stille woud mijn diepe bron,
en alle jaren groent en bloeit het meiloof
en weeft de schaduw vóór de zomerzon

die groene droomen glanst in 't wuivend zijloof
en mijne bron zou drogen als ze kon,
tot dat de Herfst, gepurperd reeds in 't heiloof,
de blaren losrooft die de lente spon.

Zoo zie ik alle tijden over mij_
hun kleuren spieg'len en hun heem'len wolken,
maar in de schaduw schut het loover mij
en luistert hoe 'k met droom omtoover mij
en stilte perel, frisch uit stille kolken,
die voortruischt in de woorden die haar tolken.
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WINTER

't Is winter nu, het loover is verdwenen,
de bron is toegevrozen, hard als steen,
de wolken spieg'len over 't ijsbed henen,
dat glaast in 't licht als levend elpenbeen.

Men hoort in 't naakte woud de winden weenen
en soms, alsof een elfenkoor verscheen,
ziet men de wolken dalen en vreenen
als stille schimmen rond de stammen heen.

't Is winter nu, ik hoor geen zang meer zingen
uit d' hartebron die heel den zomer zong,
de bron is dood, maar 'k voel haar drift nog wringen

in 't diepste van mijn hart, waar ik baar von'
en 'k weet dat in de lente weer zal springen
't hel water dat zoo streelend zingen kon.

EMIEL VAN DER STRAETEN.

TENNYSON'S KONINGSIDYLLEN
(Vervolg)

VI
Dat is een bevredigend einde, dat we haar niet mis
spijts alles ; want Arthur's liefde_ dient haar tot-gune,
bescherming, en zij had toch ook vele gaven die haar deden
achten. Koninklijk en hoffelijk, eene hoedanigheid die ze
zelf zeer hoog schatte :
« For manners are not idle, but the fruit
of loyal nature and of noble mind.))
maar die zeker door haar gedrag en dat van Lancelot niet
in onze achting is gestegen; doch boven dat was ze zoo
medelijdend, hulpvaardig en gulhartig, dat ze zich al de
besten tot vriend maakte, en zelfs hare gunst schonk aan
onwaardigen, die ze gebruikten tegen haar. Ik weet wel
dat het niet was uit afkeer voor 't onedele van zulk gedrag
dat ze op 't einde angst gevoelde, maar zij was vrouw, heel
onder den dwang haars hartstochts, en zeker was zij geene
wellustelinge; 'k weet niet hoe, maar zij- gelukte erin nog
achting te verwekken, zij nam, 't zij ook met gelijk welke
gevoelens, hare straf moedig op, en weigerde met Lancelot
mede te gaan : alles redenen waarom we haar zulk schoon
boetvaardig einde toewenschen.
't Zelfde kunnen we niet zeggen van Isolt en van
Tristam: dat zijn niets dan genotzoekers; met Tristarn
zullen we ons niet verder inlaten: hij spot ten andere
klaar en duidelijk met zijne ridderbeloften, en dat verdragen
we moeilijk; zijne liefde tot Isolt heeft niet veel edels meer;
bedreven zanger als hij is weet hij nog de vorstin voor zich
in te nemen en zijn ruwste gezegden weer goed te maken.
Isolt is het die we hier zullen bespreken : dat is de
-
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driftigste of beter de zinnelijkste natuur die we hier ontmoeten. En Tristam is haar hart en haar man. Mark
haat ze. Die Mark is zeker geen beminnelijk figuur; zooals
zij hem afschildert is hij alijd in zijne achterdocht ergens
verscholen, komt soms uit de duisternis te voorschijn als
een kwade droom; vertrekt om evengauw terug te keeren.
rondgiurend met argwaan en loosheid in de oogen. - Dat
is Mark's trant! 0! Isolt verafschuwt hem, en haar haat
gloeit tot in hare woorden. Zie hoe ze Tristam na lang
afwezen onthaalt : zijn voetstap heeft ze gehoord, ze is
opgesprongen en daar heeft ze Tristam.
,

« Mark niet, Mark niet! Mijn hart
a De stap had mij op 't eerst verschrikt : 't is hij niet!
a Mijn Mark sluipt als een kat rond in zijn woning,
a Doch gij stapt als een krijger door zijn halle...
a Hij haat u als ik hem ja tot den dood!
a Mijn hart! ik voelde in mij mijn haat voor Mark
a opflakkeren en wist dat gij nabij waart....))
En Tristam zegt glimlachend : « ik ben hier! Laat
daar uw Mark; gij ziet ik ben de uwe. »
En zij opnieuw:
((Hoor! Hebt ge hem ontmoet! Hij ging straks weg
Op jacht, zooals hij zeide voor drie dagen.
a En toch komt hij wellicht straks weder thuis!
a Dat is Mark's trant! mijn hart! Doch eet met Mark niet.
a Omdat hij u meer haat dan hij u vreest zelfs.
a Noch drink met Mark; en als gij een woud voorbij moet
a Sluit uw vizier, uit vrees dat uit 't gewas
En pijl mij gansch alleen met Mark en hel laat!
Mijn God! 't geweld van mijnen haat voor Mark
a Is als 't geweld van mijne min voor u.»

a

Zoo groote liefde zich gaarne in een vloed van herhaalde
woorden en lieve benamingen uit, mag men 't zelfde zeggen
van den haat, die aan liefde nauw verwant is; en hier

brandt de afschuw, de haat voor Mark op hare lippen...
hoe uitgelaten en bandeloos storten hare gevoelens zich uit;
maar hare liefde tot Tristam is voorzeker niet zoo groot als
hare haat voor Mark. Nu dat hoeft hier ook niet, iemand
als Tristam is juist van haar gehalte: zij hebben hier zelfs
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de schoonheid niet meer die ze hebben in de oude legende;
doch dát doet hier niets; tot het doel past hier de gegeven
uitbeelding best, en Isolt is zeker toch een eigene persoon
tevreden is;-lijkhed,nmtgifvaheonblk
zij wijst Tristam niet af omdat hij trots zijne beloften hare
naamgenoote Isolt van Brittaniën gehuwd heeft... Zij wil
geliefkoosd zijn, bejegend met mooie woorden, liever
belogen dan het oogenblik vergald te zien door een verm oeden van m ogelij ke schei di ng. W at nog een schijn valt.
edelaardigheid, zelfs in zulke betrekking, behouden kan
heeft ze niet; 't genot van het oogenblik, heel en gansch:
niets dan zinnelijkheid. En Tristam die om eeden niets
geeft, en vrij van ongestadigheid en ontrouw spreken durft,
weet het, op hare gramme woorden dra weder goed te
maken ; hij is een kundige harpenaar, en na haar genoegzaam verzekeringen gegeven te hebben, zingt hij van ((de
ster die altijd schijnen zal » en komt dan voor den dag met
zijn mooi halssieraad, dat haar meer dan alle woorden zal
verblijden... Zij heeft zelfs vergeten dat haar Mark ieder
oogenblik daar kan terug zijn, haar haat is wat gesust in
't volle genieten harer liefde...
VII
De voornaamste ridderfiguur is de reeds vermelde
Lancelot, de lievelingsheld der middeneeuwsche britsche
romans: hier ook toont de dichter hem als volmaakten
ridder : innemend en hoffelijk dat het spreekwoordelijk ge
zelfs na 't verraad, bekent het nog; dap--wordenis;Athu,
per als niet een, de koning uitgezonderd, die de eerste is op
't slagveld, Lancelot de eerste in de riddertoernooien; zijne
kracht is zoo groot dat het den beste niet eens meer pijnigt
door hem te zijn verwonnen ; voorbeelden geven ons zijn
treffen met Gareth ; de manier waarop hij Mordred en zijne
mannen uiteenslaat; en het steekspel waar hij onbekend
strijdt, te Camelot, toont hem aan 't werk. Vooral de hooge
lof en achting van den Koning, en de liefde van zijn « Kith.
and Kin » die niet lijdt dat iemand ooit met Lancelot vergeleken wordt, getuigen van zijne hoedanigheden, zijne verdiensten, en verrechtvaardigen zijn grooten roem.
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Bij al die schoone gaven komt zich nu die schuldige
liefde voegen. De dichter heeft onze achting voor den held
behouden door hem ons te toonen, niet kommerloos aan
zijn hartstocht overgegeven : omdat hij zijne zonde ziet,
en zijne zwakheid bejammert, en zich voorneernt zijne
banden te verbreken kunnen we hem nog achten. Zijn
uitwendige draagt de sporen van dien inwendigen kamp;
maar hij voelt zich toch machteloos op te staan: ((not
without she wills it? » 't Is gelijk, die strijd zelf redt hem
en dat was er noodig, want hij is toch de beste vriend van
den koning; deze betrouwt hem in alles, evengoed als
Ginevra; aan beiden heeft hij eens gezegd:
« Let chance what will, I trust thee to the death!
Van zulk een vertrouwen misbruik maken, gaat elkeen
tegen de borst, neemt allen adel weg en alle grootheid;
en opdat de dichter erin gelukke nog schoone hoedanigheden in zoo iemand te doen bewonderen, mag dezes
verraad niet koel, zonder knaging of achtergedachte geschieden; voor een vrouw zijn we meer toegevend, zij is
meer uitsluitend hart, en volkomen overrompeld door haren
hartstocht, en daarom ook is 't nog schooner bij haar dan
bij een man wanneer zij hem wederstaat.
Van aard is Gawein een heel andere : dapper wel, en
huinvaardig ook, maar een lichtzinnige, een voorlooper van

don Juan; «with a touch of traitor in him)) namelijk als
het liefde of hartszaken aangaat. Ten andere zoon van Lot,
en broeder van Mordred verloochent hij zijne afkomst niet.
Alles neemt hij even licht op; zijne levensleus schijnt:
spel en vreugde. Kwade grond zit er niet in. Gij ziet het
reeds in 't geen van hem verhaald wordt toen hij kind was:
Bellicent, zijne moeder, die iets geheims aan Leodogran
vertellen wil, stuurt de kinderen buiten, en Gawein is weg
als een vlinder; doch Mordred ziet eerst rond, en blijft
staan en gaat eindelijk luisteren aan de deur. Gawein blijft
zoo zijn leven door. Zie hoe kiesch en weerhouden Lancelot
was tegenover Elaine, tot wier hartstocht hij toch geen
aanleiding wilde geven; Gawein is heel anders als hij te
Astolat komt; en met evenveel onbedachtzaamheid gaat hij
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weer weg, en praat hij als hij te huis is weergekeerd. Zelfs
over 't H. Graal spreekt hij lichtvaardig, en toch ging hij
het ook zoeken en was hij een oogenblik door die heilige
begeestering verrukt. Of meent ge dat het hem geen ernst
is -Pelleas te helpen, en zijn voorspreker te zijn bij Etarre ?
Zeker is het hem ernst, en aan verraad denkt hij niet ;
maar in Etarre 's lief gezelschap vergeet hij zijne beloften...
't Is bijna wanluidend na hem Galaad te vernoemen.
De jeugdige ridder altijd in 't wit uitgedoscht, voor Wien
geen ondergang om reden van zinnelijkheid te vreezen is,
want als een engel is hij rein, en daarom
« His strength is as the strength of ten
Because his heart is pure...))
Zoo zet hij zich ongedeerd in den gevaarlijken zetel
van Merlijn, die het gevaar der zinnelijkheid schijnt te
beduiden ; daarin immers is Merlijn, in een oogenblik van.
halve vergetelheid, toen hij aan Viviens smeekingen toegaf,,
bezweken. En als een bovenmenschelijke ridder strijdt die
Galaad : hij ziet 't H. Graal : «die zuiver van hart zijn
zullen God zien ! » Hij overrompelt de nog heidensche
machten die hij ontmoet, roeit de kwade gebruiken uit,
welke hier al symbolen zijn van ondeugden en kwaad, dat
Galaad overwint. Maar wat ál te hemelsch is de figuur; zijn
strijden tegen die bekoringen zijn met eenige beelden kort
en onduidelijk uiteengezet, en 't is de minst menschelijke,
de minst wezenlijke persoon die Tennyson hier voorstelt.
Nochtans wat een bekoorlijke gestalte had hij met zijn.
voorliefde voor die reine beelden niet kunnen uitwerken;
het leven van Galaad, den ridder-maagd, is toch een bestaan
dat werkelijk is geleid geweest, en zoo het minder onder de
middeneeuwsche ridders te vinden was, heeft het toch bij
andere menshen, en in alle tij den. allerwezenlijkst bestaan ;
't kon bijgevolg best ((the touch of earth)) hebben, of zoo
ge verkiest « the touch of heaven)) die 't sieraad van vele
menschenlevens uitmaakt.
;
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VIII
Arthur zelf, die de groote beheerschende persoonlijk
stelt, als we zeiden, de ziel voor van eenieder, die-heids,
uit Gods handen komt, hoog en edel, en met het stoffelijke deel, het lichaam vereenigd wordt; uit den eenklank,
het volmaakt samenwerken dier beide, wanneer de stof
zich voegt naar den geest, groeit de veelvermogende
mensch, die een leven opbouwt als een paradijs, dat in zijn
vooruitstreven alle lage driften overwinnend alle daden goed
maakt, en bogen mag op een macht van goede neigingen
die 't aardsche verontstoffelijken en werktuigen zijn van
't gene in 't bestaan onsterfelijk zal worden : het goede.
Maar dit zinnebeeld is een levende vorst, wiens duistere
geboorte toch wat verstaanbaar wordt, al gaan er nu ook
wonderen mede gepaard, die in de oude legende niet
heelemaal misplaatst zijn. Maar al groeiende, al nader
tredende in zijne daden en handelingen, wordt hij heel
wezenlijk een mensch. En wat een mensch! Vaderlijk als
een patriark, en grootsch in zijn eenvoud ; zie de gerechtsdag in ((Gareth and Lynette» ; zijne vijanden zelf bewimpelen hunne gevoelens niet, maar hunne trouw in ((the
blameless King)) is immer grooter dan hun haat. En hoe
koninklijk hoog, wanneer hij Mark's gezantschap minachtend
bejegent, daar die vorst meent recht te hebben tot het
ridderschap uit reden ,van zijn koningstitel. Verdienste
maakt waardiger dan een koningstroon ! Hoe gul en edel
zien we hem, die niemand versmaadt, de laten aanhooren,
voor knechten toegankelijk ; en de grootste misdadigers
ontvangt hij minzaam, als ze berouw toonen, zonder van
hun vroeger leven te gewagen. En krachtig toch, onvermoeibaar : als krijger staat hij zelfs boven Lancelot, en
telkenmale lacht hij niettemin als zijne ridders hem uit den
zadel lichten in een toernooi; dat weten allen en sparen
hem niet. Van zijne wapenfeiten zijn eenvoudig weg eenige
verhaald in 't voorbijgaan : als de manier waarop hij Balire
en Balan weder tot zich brengt; 't is zoo eenvoudig maar
krachtbewust, dat we er zelve bijna geen acht op slaan; de
dichter, eens met 's konings handelwijze, laat die helden-
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daden ongemerkt... En zijne liefde tot Ginevra is zoo innig,
diep en machtig. In hare openbaring reeds. Waarheid is
het dat de gedachte aan haar gepaard gaat met de gedachte
aan 't werk dat hij verrichten zal :
. . . . . , Were I joined with her,
Then might we live together as one life,
And reigning with one will in everything
Have power on this dark land to lighten it...
Hier kunnen we 't woord herhalen van den minnestreel
((Man dreams of fame, while woman wakes to love)).
Maar Arthur is koning bovenal, en dat zij, Ginevra zoo met
zijn vorstenwerk vereend wordt is een bewijs van machtige
liefde. Zie ze maakt hem zoo verheugd van harte dat hij in
de verste verte klaar alles kan onderscheiden, en de morgenster ziet gedurende den dag.
O lovers eyes are sharp to see
And lovers ears in hearing,

zegt Walter Scott. Maar vooral in zijn laatste bezoek aan
Ginevra zien we de innigheid zijner liefde. Zacht is hij
niet, maar daden zijn meer dan woorden echt en waar;
hij vergeeft haar, laat volk te harer bewaking, bemint haar
nog, en hoopt op wedervereeniging, zoo zij boete doet... En
dan gaat hij ten dood zonder angst, want wat is 't leven
zonder haar ?...
Weliswaar gedurende de jaren van voorspoed toont
zich de dichter zoo weinig om -haar bedacht, dat het
Ginevra kwetst, want zij heeft meer tastbaar liefdebetoon
vandoen, zij verstaat niet evenals haar gemaal dat eensgezindheid, eenparig streven en vereeniging van hart en geest
nauwere banden zijn dan liefkozing en stoffelijk vereenigen.
Hoe innig het zij, het wordt te hoog; en zoo is hij in meer
opzichten te volmaakt voor menschen der algemeenheid.
Wie met 't aardsehe vereenigd leven moet, en ook den
bijstand van 't stoffelijke element van doen heeft tot volkomen slagen moet « a touch of earth)) hebben, even goed als
Ginevra zulks vereischt van den koning. Zij is ongetwijfeld
wederom aan 't spotten, misschien wel vol onmacht als ze
zegt :
He is all fault who hath no fault at all.
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Niet minder waar blijft het daarom dat de mensch op
aarde en in de wereld geen uitsluitend geestesleven leiden
kan; men mag naar 't hoogste streven doch als een mensch,
en zijn idealen betrachten rekening houdende met ziel en
lichaamskrachten; uit die beide bestaat de mensch, dat
verlieze hij niet uit het oog. En zoo het groote woord is :
cc Hij die zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden »
beteekent dit niet dat wij den dood als doel mogen hebben;
want grooter nog dan te sterven voor God, is het voor Hem
te leven. Daarom is het eene noodzakelijkheid 't leven van
't lichaam mogelijk te maken, en eene schoone gaaf, dit zoo
mede te leiden dat het 't werk der ziele helpt; die dezen
zin van 't leven verliest en te hoog blijft, stelt zich bloot aan
bittere teleurstelling, en zal vergaan in het te hooge
betrachten. Hoog doelen, weze niet onze wensch, maar het
doel bereiken.
Arthur gaat het zoo. Te goed zijn dat het onpraktisch
wordt, te veel op anderen betrouwen zoodat men ze niet
meer bewaakt, dat zijn fouten, vooral bij een mensch
die toezicht en beheer uitoefent. Men moet kunnen gevoelen als zij, zwakheid kunnen verstaan om ze te kunnen
steunen, misstappen kunnen voorzien om ze te kunnen
voorkomen. Dat is 't allereerste begin van menschenkennis,
waaraan het den koning mangelt. Niet alleen vermoedt hij
niets van de ontrouw zijner gemalin, maar Lancelot, die
niet altijd den aard van zijne betrekking verduikt, verstaat
hij niet ; de feilen en misstappen der ridders ziet hij niet,
en hij meent schier dat ze op gelijken tred met hem medegaan; den waanzin van den Graaltocht keurt hij af, omdat
hij ziet dat voor 't hoogste doel de hoogste volmaaktheid
vereischt is, die zoo weinigen bezitten... tot daar had hij ze
willen brengen... Doch ontijdig is hij in zijn werk gestoord.
En daarom klaagt hij over dit onbezonnen voornemen, en
voorspelt hij als een ziener den uitslag van dit oogenblik
geestdrift: want geestdrift is niet genoeg om in moeilijke
ondernemingen te gelukken : eerst is degelijkheid, kracht
vereischt ; integendeel, een onberekenden stap te doen, een
taak aan te durven waarvoor men niet rijp, en waartegen men
niet opgewassen is, baart verderf of ten minste mislukken,
door moedeloosheid gevolgd. Zoo spreekt Arthur van het te
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niet gaan van zijn bondschap.Dat is nog gereden eer, op't geen
hij kent en weet; want zelfs na die verijdelde pogingen en
den tocht om 't H. Graal ziet hij nauwelijks 't verflauwen
in 't hart van zijn ridderschap, en hoe zijne droomen weinig
gedijen, hoe dagelijks allerlei ontrouw tegen de ridderbeloften wordt gepleegd : 't is Gawein ; 't is Tristam eindelijk,
en daarop de catastrophe: Lancelot verrader, Ginevra op
vlucht !
De eerste opwelling is gerechte wraakzucht; doch na
't eerste opbruischen grijpt het hem nog dieper; zijn leven
is geknakt, verijdeld; maar grootsch toch blijft zijn einde;
ja hij groeit nog, en de manier waarop hij Ginevra bejegent
toont hem vol ondoofbare liefde, vroom en mild, hoe
onheelbaar hij ook getroffen zij. En zijn einde is als zijn
begin was: 't wondere heengaan naar 't land van ruste. Zoo
verdwijnt Arthur, bij ons een gevoelen van smart achterlatende als bij zijn laatst-overgebleven ridder Bedivere,
wanneer hij verdwijnt in de ontzichtbare verte. Doch
donker blijft de kimme niet, want uit den nacht stijgt het
licht van den dageraad, langzaam en zacht eerst, maar
immer verbreedend en openslaand tot het zeegrijk troont op
de oneindige zee: beeld van hoop en herleven, van het
licht, dat ons wacht nadat de nacht zal zijn nedergezegen
over ons ijdele bestaan.
Ix
Onvolledig zoude't overzicht der voornaamste karakters
uit de « Idylls » zijn, zoo we niet nog een woord repten over
de nog overige vrouwen; ik meen niet ((lissome Vivien ,
,die looze tesch, noch de grillige Lynette die, spijts hare
eindverontschuldigingen, tamelijk trotsch schijnt, noch de
hoogmoedige Etarre, die ten minste naar verdienste gestraft
wordt; maar ik meen de eigenaardige eenigszins verwante
gestalten : Enid en Elaine. Zij worden ons vertoond in heel
verschillende levensomstandigheden; beide echter beginnen
in de vaderlijke woonsteê, de huiselijke zorgen waarnemend : en hier bedoel ik Enid vooral. Hare dienstwilligheid
ziet niet op tegen't ongeschikte werk; is het die lage dienst
in 't ouderlijk huis die ze zoo gelaten maakt? In haar-plicht
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later leven is zij ongelooflijk gelaten. Weliswaar heeft haar
Geraint uit den nood opgenomen, maar ze is toch niet van
lage afkomst. Wie eenvoudig is en zulke kinderlijk.oprechte
genegenheid heeft als Enid, ziet zijn rechten niet in op een
weldaad, en voelt enkel den grooteren plicht van dankbaarheid. 't Is schoon haar te zien gehoorzamen aan Geraint's
wensch, en haar oud kleed wedernemen in plaats van het
schoone, glinsterende gewaad dat hare moeder haar brengt;
het beste bewijs harer genegenheid is, te zien hoe ze zich
veel meer, dan om de kleedij, bekommert om Geraint's
tevredenheid en vreugde. Hare liefde heeft dankbaarheid
tot grond; dat moge uitleggen en verstaanbaar maken haar
onverklaarbaar deemoedig gedrag als ze met Geraint op
reis en avontuur gaat. Dat gelijkgezind aanvaarden eener
onwaardige behandeling schijnt zoo wat tegen de natuur:
zeker zulke vrouwen zijn in haren onuitputteljken eenvoud en achterdochteloosheid verrukkelijk schoon; maar of
ze ook elders dan in poëzie bestaan? In Byron's poëzie
genoeg, dat waren immers zijne vrouwidealen... Liefde uit
dankbaarheid voortkomend is trouwer dan alle andere liefde;
zie hoe voorkomend, hoe vindingrijk hare liefde is : elke
bladzijde ware er een bewijs voor; haar angst, hare woorden, hare teekens op 't einde, hare radeloosheid, hare kracht
en moed, 't komt alles uit hare liefde om haren Geraint.

In een ander licht zien we Elaine : zij is 't verwende
kind, de aangebedene zuster, die rustig en gelukkig leeft
tot het oogenblik dat ze Lancelot ziet en hem bemint ((with
that love that was her doom. »
En dat gevoel is zoo natuurlijk bij haar, die weinig met
ridders heeft omgegaan die ze zou kunnen beminnen; en
dan Lancelot's beminnelijkheid, 't zwaarnioedig waas dat
bij wijlen zijn wezen en blikken overschaduwt, zijne welwillendheid voor haren jongen broeder Lavaine, en ook wel
zonder dat ze ook een woord spreekt, 't gewag van haar, en
't vleiende, welgemeende woord dat daarop volgt; de ridder
die haren lof uitspreekt! Dat is al genoeg om aanleiding te
geven.
Als Lancelot nu nog een heelen avond vertelt van de
wonderen der Tafelronde, en hoe hij bij alle gevechten
tegenwoordig was, en streed aan de zijde van den koning,
8t
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is het te verwonderen dat ze den ganschen nacht 't innemend, ernstig gelaat van den vreemden ridder voor zich
heeft? en 's morgens vroeg gaat zien, eer Lancelot en
Lavaine vertrekken, om... haren broeder vaarwel te zeggen?
Zij is nog eenvoudig genoeg om het schier zelf te gelooven.
Toch spreekt het hart spijts vrees en schaamte : « Wil de
vreemde ridders haar herkenningsteeken dragen ? »> En zij is
zelfs spitsvondig genoeg om't bezwaar van den ridder uit den
weg te ruimen: dat hij nog nooit zoo iets voor eenige jonk
toppunt van geluk voor haar, en hoe-vrouwdeisht
graag antwoordt zij, dat zij zijn schild bewaren zal, .tot hij
terugkeert... En nu begint dat leven van inbeeldingen en
fantasiën. Meer dan genoeg was er reeds gebeurd om hare
verbeelding op hol te brengen... Zij is ten andere het gelief
aan wien nooit iets geweigerd werd, dat geeft-kosdein
aan haren hartstocht, spijts de zachtheid van haren aard,
geweld en stoutheid op 't einde. Helaas ! Lancelot kan dat
gevoelen niet beantwoorden, en ziet zich gedwongen haar
te ontgoochelen, eerst al troostende en dan, want 't zal haar
misschien genezen, door halve onhoffelijkheid. Doch haar
vader en Lancelot bedriegen zich zoo ze denken dat raad
of tijd of zelfs geweld haar kunnen veranderen : te diep ligt
die liefde; te grooten indruk maakte Lancelot op haar maag
gemoed; te lang heeft ze voor hem in verbeelding-delijk
geleefd, te veel voor hem geleden in werkelijkheid : angst
in zijne ziekte, kommer en last toen ze hem oppaste. 't Is
geen oppervlakkige wonde, die bloedt, en pijn doet en heelt
en onmerkbaar uitgroeit; neen, haar harte is geraakt, en 't is
levenszaak. Toch blijft ze gelaten na hare teleurstelling; en
zoo sterft ze in stille liefde, zonder verwijt, zonder bitterheid, als Enid sterven zou, haar laatste gedachte aan hem
gewijd dien ze bemint.
,

KI
Omdat de legende heel en al middeneeuwsch is, heeft
de dichter in velerlei opzichten zijne verhalen naar den
trant der toenmalige ridderromans willen opschikken ; 't
geeft ons 't aanvallige van den eenvoud dat die oude gedichten kenmerkt. Vaak is in 't verhaal een spreekwijze,
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een verteltoon aangewend uit Malory, die bijna aan al 't
geen hij aanhaalt geloof hecht, hoewel het er bij hem
oneindig bonter toegaat dan hier.
Zoo komt herhaalde malen 't vers weder : as the

french book says of says he who tells the tale » en dan
zal hij ook wel uitvoeriger nog aanhalen, hoe hij die 't
verhaal verhaalt, over de edeivrouwen (die hunne witte
kleedij hadden verwisseld tegen veelkleurige) eene verge-

lijking maakte, zeggende : als wanneer een koude dag
enz... », of duidelijker nog
• . . . • . As he that tells the tale
Saw once a great piece of promontory.
That had a sapling growing on it, slide
From the long shore-cliff's windy walls to the beach,
And there he still, and yet the sapling grew
So lay the man transfixt...
't Brengt 0fl5 meer in den trant van 't oude, in den
geest van de vertellers der ridderverhalen, wat hier lang
niet misstaat. Eene zedeles ook geeft soms de dichter, zooals
't volk er geeft in spreuken en gezegden van onbetwiste
waarheid, aldus:
So vanish friendship only made in wine.

Evenzoo is het de eenvoudige verhaaiwijze eigen den
afkeer niet te duiken voor verraders en valschaards, gelijk
hier Mordred en Mark van af hun eerste optreden als dus
bejegend worden; de dichter laat heel klaar 't-danige
gevoel doorschemeren dat ze inboezemen.
Hier zullen we opmerken dat zulks niet schaadt aan de
objectiviteit in een epos vereischt; omdat de dichter aldus
niet zijne persoonlijke zienswijze opgeeft, doch de meening
van iedereen, 't gevoel van een heele volk, weze 't nu ook
van dat volk dat leefde ten tijde van hem « that tells the
tale ». Voor de andere heiden houdt hij evenmin de nieuwsgierigheid op : omdat in de middeneeuwen bij de lezers de
voornaamste heiden zóówel bekende personen waren dat
over hun einde en hunne beteekenis bijna niets nieuws kon
verhaald worden. (Ook over Elaine zegt de eerste zinspeling
op hare liefde tot Lancelot : ((that love, that was her

doom »). Van af 't begin luidt het over Eclym, met eene

Sop
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klare aanduiding op den laatsten onheilvollen veldslag, dat
hij viel :
« In the great battle fighting for the king)).

En van Geraint :
Against the heathen of the fell Northern sea
In battle, fighting for the blameless king.

Zulke herhaling ook als dit laatste vers, in een verhaal,
heeft iets ongekunstelds, dat we in oude dichters overal
aantreffen. Vooral in 't spreken, en 't aangeven der sprekers
in geijkt vers :
Thun spake king Arthur to sir Bedivere
And answer made the bold sir Bedivere
And Vivien answered smiling saucily ». enz .

die hoewel de oudste en gekendste immer nog de eenvoudigste blijven en de meest aangename. Zoo doet het ook
Goethe in zijn « H ermann und Dorothea)) in navolging van
den onnavolgbaren Homeros. Van epitheta bij eigennamen
maakt Tennyson veel gebruik, en we kennen de welgepaste
benamingen : ((the blameless king » en ((the bold sir

Bedivere)) en ((lissome Vivien n en «good sir Bors » .
Dat alles geeft eenvoud aan 't vertelvers; men zou
zelfs mogen aanstippen 't altijd wederkeerend woordje
((and »,... ((and » ... en ((then » ... ((then)) dat we hier meer
dan gelijk waar elders aantreffen, de Ilias uitgezonderd ;
't is 't verbindingswoord van 't volksverhaal, dat hier met
kunst is aangewend.
XI
De kracht en kleur in de voorstelling is zeker buitengewoon; hoe sober hij overal weze, toch weet de dichter
in zijne vergelij kin gen, ' in de met de handeling medegaande ophelderingen en aanwijzingen zooveel frischheid
te steken, dat dit epos in schilderachtigheid verre al de
oorspronkelijke verhalen overtreft. Die vergelijkingen meest
genomen uit het midden waarin de gebeurtenissen zich
ontrollen, zijn rijk uitgewrocht, zonder zoo lang of zoo
menigvuldig te zijn, dat ze in iets den gang van 't verhaal
schaden. Ik neem er enkele als voorbeeld uit. Geraint hoort
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Enid zingen als hij wachtende is voor 't vervallen kasteel
haars vaders; en
even als de zoete stem eens vogels,
Door hem gehoord die landt op 't eenzaam strand,
Hem denken doet, wat vogel dat wel zijn kan,
Die daar zoo teer en hel zingt, en hem gissing
Doet maken over 's vogels kleur en vorm;
Zoo ook roerde Enid's zoete stem Geraint;
Hij leek een man die 's morgends buiten gaat.
Als 't eerst de vloeibre klank, die elkeen mint,
Al vliegend over meen'ge wind'ge golf
Komt tot Britanje en in April plots gaimt
Van uit 't bosschaadje groen en rood gesierd;'
Dan staakt de man 't gesprek dat hij een vriend hield,
Of ook soms wel het werk van zijne handen,
En denkt en zegt: ((Daar is de nachtegaal !»
Zoo ging het met Geraint, die dacht en zei
((Hier met Gods gunst is de een'ge stem voor mij! «
Dat is een der allerlangste, maar hoe mooi en volledig
als schetsje zelf; een krachtigere is die van het toernooi
waar Lancelot door de vereenigde ridders der Tafeironde

overrompeld wordt:
Zij velden hunne speren, spoorden fel
Hun rossen, en aldus, den heimbos wuivend
Naar achter, door den wind, dien zij zelf maakten
Al rennend, stormden allen samen op hem,
En nu de vergelijking kort maar even geweldig, die
ik in 't Engeisch geef:
As a wild wave in the wide North-sea,
Green-glimmering toward the summit, bears, 'with all
Its stormy crests, that smoke against the skies,
Down on a bark, and overbears the bark,
And him that helms it, so they overbore
Sir Lancelot and his charger...

(Lancelot and Elaine).
Waar 't enkele beeldspraken in een vers of een paar
woorden vervat dienen ze niet enkel tot sieraad, maar tot
verduidelijking tot levendig voor den geest roepen van de
besprokene zaak. Een gevecht houdt plots stil:
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So like a painted battle the war stood
Silenced, the living quiet as the dead.

En den kleurloozen koning beeldt hij zoo af, als hij
zich krachtloos op Sir Bedivere gesteund wegsleept :
. . . . . . . . reclining on his arm,
And looking wistfully with wide blue eyes
As in a picture.

Evenals de oude groote dichters, die we daarin ook

bewonderen, hun begonnen beeld uitwerken, zelfs als de
nadere bepalingen niet ter vergelijking dienen kunnen, zoo
doet het ook Tennyson. Vondel zegt, een man die doorstoken wordt aan een getroffen offerdier vergelijkend :
. . . . . Zoo zaghmen eer, ten tijde
Van 't blinde heidendom, voor 't aangesteken vier,
Met 's priesters mes gekeelt een' witten offerstier
Wiens gladde hoornen goud, wiens lenden kransen decken.
(Ve Bedrijf: Gijsbrechl van Aesnstel).

of nog in het beeld van den fenix dat hij op Jozef toepast,
vermeit hij zich in 't beschrijven van dien wondervogel, -Jozef in Dothan, IVe Bedrijf.
Pelleas na de verzekering van Gawein's verraad en
Etarre's ontrouw, vluchtte ver weg, en zou geweend hebben,
maar voelde zijne oogen droog :
Harder en droger dan het bed der welle
Des zomers : derwaart kwamen meisjes uit
Het dorp en bleven pratend staan, doch nu,
Nu komen zij niet meer, totdat de hemel
Ze weer gevuld zal hebben met het water
Dat vloeit van af de hoogten met het wisslen
Der jaargetijden... (Pelleas and Etatre,).

In kortere aanwijzingen ook is hij soms zoo nauwlettend : aldus wanneer Gareth den ridder van zijne aan
bevrijd heeft, bevrijdt hij hein ook van den steen-valers
die aan zijn hals gebonden is :
-

En Gareth deed den steen los van zijn hals,
En plofte hem in 't water dat daarbij lag
En 't water bobbelde op als olie.
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't Herinnert aan « de loodekens gingen te grond » uit het
lied « van twee conincxkinderen ».
Reeds hebben we ons te lang opgehouden met di
bijzon4erheden : doch ze zijn voornamelijk gegeven om 't
frissche en natuurtrouwe van zijn trant te doen opmerken,
het klare uitteekenen van zijne kleinste beschrijvingen. Als
we reeds zeiden mengelt hij deze nooit in zijn verhaal,
want waar hij schildert is het om noodige aanduidingen of
nadere toelichtingen te geven, Om de herkomst van voor
werpen beter uiteen te doen, ofwel een handing verha
lende; altijd maar omreden der handelingen, nooit ter wille
van de beschrijving zelf, wat ook niet in 't epos, in de ver
halende poëzie, te huis behoort. Zaken en handelingen zijn
schier altijd in 't bondige, zaakrjke vers, den dichter eigen,
met weinige, zoo weinig bijhoorigheden mogelijk geschetst;
hij overschouwt de bewegingen van de massa, en schildert
-

-

-

ze steeds met kar:ige, passende trekken die den indruk geven
en de groote linie afteekenen. Hoor
Dan rees de vorst en leidde 's nachts zijn leger,
En dreef steeds, mijl na mijl, Mordred terug,
Tot aan de westergrens van Lyonnesse
- Een lard voorheen uit de' afgrond opgeheven
Door 't vuur, om weer den afgrond in te zinken;
Daar woonde een overschot vergeten volken, En 't lang gebergte liep op eene kust uit
Van altijd drijvend zand, en in de verte
De schim'ge kring der moegezuchte zee.
Daar kon. hij, die vervolgde, langer niet
Vervolgen, noch kon hij die vluchtte verder
Den koning vluchten..
Of een schets van een laag moerland met een sterken
burg
Arthur reed met een honderd speren verder,
Tot dat, op de onbeperkte riet'ge vlajcte
Met glansge plassen overdekt en gele
Aardviekken, 't breedgevleugeld avondlicht
Der mistige moerassen kleurloos glimde

Op eenen toren, hoog met sterke borstweer,
Wiens deuren openstonden...
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Dat zijn breede, klaar getrokken schetsen, die men
teekenen zou met de weinige kenmerkende lijnen die er
vermeld zijn. Het slagveld na den schrikkelijken slag :
. . . . . Doch als de smartelijke dag
Bij 't ondergaan der zon nog grauwer werd,
Kwam er een kille wind recht uit het Noorden,
En blies den mist weg, en 't getij rees met
Dien wind, en over 't slagveld keek de bleeke koning;
Edoch geen mensch bewoog er meer, noch werd
Een kreet gehoord van eenig Christen daar,
Zelfs -niet van heid'nen : paarse golven slechts
Spoelden op doode wezens, wuivend weg
En weer de onmacht'ge handen, tuimlend op
En neder de ijdle helmen der gevallenen,
En zwaarden slingrend die_ weleer....

Dat is een beschrijving onovertref baar : zoo heel ,den.
toestand teekenend : de mist die als een doek wordt opgelicht om den hardbeangstigden vorst 't zicht der vernietiging
te toonen: dat is kort en laat een onbeschrijflijken indruk:
een doodsche stilte heerscht over die ontelbare menigte, die
enkel armen beweegt met 't aanspoelen der golven : dingen
zijn ze geworden, wrakken, en levenlooze overblijfsels
deerlijk gestrand na den nachtelijken storm.
In de gebeurtenissen die de toppunten vormen in dedroevige ontknoopingen, die de ineenstorting moeten melden van een leven, 't vergaan van een rijk kan de dichter
ongehoord aangrijpende voorstellingen geven :'k zou het hier
zelfs een hoedanigheid noemen die hem kenschetst, omdat
hij ze zoo vaak met wonder gevolg aanwendt. En hier
vooral is zijne kernachtigheid, zijn geweldige kracht in al
hare kortheid ongeveënaard. Zie den dood van Tristam
alles is vreugde en liefdebetoon, en de gedachte aan Mark
heeft Tristam uit Isolts geest verdreven : « Ik ben hier, met
uw Mark! En als ik hier ben vermag niemand iets! » Hij
heeft haar 't mooie sieraad gebracht, smukt er haar mede,
en juist als zij ten toppunt van verrukking en hij om hare
vreugde opgetogen, zich buigt tot een kus, rijst uit de duisternis eene gestalte en klinkt een schreeuw. « Mark's trant !»
zegt Mark en klieft Tristam den schedel.
Geen woord meer; maar wat een indruk maken die
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weinige verzen ! Veel meer dan ooit Mark's woede en
sluiperig toenaderen voor de daad, en Isolt's vertwijfeling
na de daad zouden vermogen. En onder dien indruk lezen
we Arthurs tehuiskomst na zijn tocht tegen de Noordsche
horden, die hij gelukkig geeindigd heeft; ons drukt de
schrik over `Cristam's einde; ook de koning is beangsd,
zonder bepaalde reden. Hij ziet hoe de vensters van de
vertrekken van Ginevra niet verlicht zijn, gaat verder in de
duisternis en
. aan zijn voeten klonk
«Wat zijt gij ? » En de stem aan zijne voeten
Zond 't snikkend antwoord tot hem : « 'k ben uw hofnar,
« En nooit meer zal ik u nog lachen doen.

Verdere uitleg volgt er geen, maar dat is ijselijk genoeg,
opdat we 't ergste zouden raden. 't Is de kunst der groote
vernuften, die met 't meest slaande der uitwerksels beter
de ware beteekenis van eene daad, en het gewilde gevoelen
verwekken dan met uitvoerigen uitleg en diepgrondige beschouwingen.
't Mooie stuk uit Hugo's « Legende des Siécles.
Aymerill-ol » is goed gekend ; daar ook hebt ge een einde dat
in zijn laconismen indruk tracht te maken : en zeker de voor
weigeringen der geduchtste aanvoerders laten-afgnde
moeilijkheden wegen, dat is ook getoond in het
de
zwaar
uitwerksels op de baroenen : Aymerillot tegenover Narbonne
't is zoo sterk, dat we er Hugo's voorliefde tot monsterachtige tegenstelling willen in verkennen. Doch dat is het
niet, wat ik wil doen opmerken maar wel de laatste «coup
de theátre » :
-

Le lendeinain Aymery prit la ville.

Al mocht zulks nu geschiedenis zijn toch zien we er
niets dan onmogelijkheid in, en over onmogelijkheden
begeeren we uitleg. 't Is juist alsof me, zonder voorheen ooit
iets van Mark vernomen te hebben, zonder dat Isolt er zou
hebben overgesproken, zonder hooren : « Marks trant » zei
Mark, en kloof Tristam den schedel. » We zouden met
recht zeggen, « hoe ? waarom ? is 't mogelijk? » Doch
Mark's handelwijze is ons aangegeven ; Isolt vreest zelfs en
't is enkel in de bedwelming van hare liefde dat ze hem
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vergeet, en zie daar rijst hij ! Zoo ook voor de thuiskomst
van Arthur ; we hebben ook een voorgevoelen dat Lancelot
en Ginevra, openbaar in schande bevonden, iets zullen doen
dat eene ramp zijn zal.
Daarnevens geven we als een hooge hoedanigheid in
de dichtkunst aan : 't verwekken der rechte stemming; en
het droevig einde van Tristam is wel de beste voorbeduiding van de eindramp die onmiddelijk volgt. In gevallen
van minder belang ook brengt de dichter door enkele aan
gemoedsgesteldheid te weeg, zij-wijzngedvrscht
't droevig, zij 't vreugdig : zoo duidt in (( Merlin and
Vivien » 't aanvangvers reeds den aard der handeling aan :
A storm was coming, but the winds were still
And in the wild woods of Broceliande...
't Voorgevoelen zelf der helden is daar niet onberedeneerd neergeworpen, doch door natuur of omstandigheden
veroorzaakt. Arthur's zwaarmoedigheid voor zijn thuis
nacht is ten deele 't gevolg van-komstindelg
de dalende gezindheid en 't losser wordend gedrag zijner
ridderschap; Ginevra's onuitstaanbare angst komt voort uit
't waarnemen van zekeren moedwil in verschillende ridders
ten haren opzichte; zij voelt dat zij afgekeurd is, en dat de
valsche Mordred haar navorscht : innig zit dat geheele in
malkaar. De jaargetijden heeft de dichter, die gaarne
overal in en achter zijne allegorieën steekt, bovendien
trachten met den geest vary 't werk overeen te brengen : en
dit is een uitmuntend en ongekunsteld middel tot gevoelsstemming.
In 't begin is 't de lente, de tijd van ((birds and flowers »
in geestigen zang en bloei met soms een voorjaarsbui; en
de zonne stijgt met' den voorspoed van het ridderschap tot
in het H. Graal; dan heet het. « the summer ere he died))
maar de tafelronde is op haar hoogste punt, en daalt; eerst
hebben we nog « the sweet smell of the fields )) (Pelleas
and Etarre), dan vallen- reeds de bladeren, en
« The wind blaw, and yellowing leaf
«And gloom and gleam and shower and shorn plume
The last Tournament.)
went down. »
(
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't is de jacht in 't najaar; doch dra daarop 't seizoen van
den mist (in Ginevere)
((The white mist, like a face-cloth to the face
« Clung to the dead eart, and the land was still...
En eindelijk als ((the great battle of the West » geleverd

wordt is 't volop winter en over 't lage land glijden
« ... the long glories of the winter-moon. »
En ongemerkt ondergaat men den indruk van die nauwvermelde jaargetijden daar ze in samenklank zijn met de
verhaalde feiten, die den koning en zijn omgeving van uit
de lente van hun ontstaan rijzende, geleiden tot hun schoo,nen bloei en voortstuwen de hoogte af, tot ze vervallen in
't wasemige kertsttij dat schijnvernietiging brengt in den
boezem der aarde.
XII
En zoo uitgaande van den grond waarop het epos rust
en waaruit het is opgewassen, en beginnende met de gedachten die het belichaamt, en afwijkende tot de gestalten
waarin al de verschillende leden en plooien van zijn wezen
volle ontwikkeling hebben erlangd, zoo komen we door 't
wijduiteenloopende van beeld en boetseering, tot de immer
kleinere, of beter tot de eerst opvallende hoewel laatst uitgewerkte gedeelten, het vers en het woord. Dit zijn immers
als bloem en blad van dien machtigen boom die het helden
dicht is, of liever, 't is de rijke kleur en de frissche glans van
't reuzig tafereel, en van de reeks tafereelen die 't gewrocht
van Tennyson in eene lijst ten aanschouwe geeft. Zijn groot
belang heeft het bijgevoig. Wat men hiervan zeggen moet
is dat het van 't geheele overwaardig mag heeten. Men
heeft Tennyson wel eens te groote gekunsteldheid ten laste
gelegd; hem verweten te veel handwerk, snij werk te leveren, en geen spontanelteit genoeg. Zulks mag in zijn lyrism

waar zijn, hoewel 't nog zoo klaar niet schijnt, doch hier in
allen gevalle nemen we zulks niet aan. Een heldendicht als
dit vergt eenvoud, vooral wanneer men, zooals de dichter het
doet, den indruk van den ouden trant tracht weer te geven.
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Daarin is hij gelukt, -en zijn verhaaltoon heeft over 't alge
schijn van ongekunsteldheid, hoe kernig hij ook-menzo'
weze, dat de woorden meestal zoo gemakkelijk als in 't dage
gesprek elkaar opvolgen. Dat beduidt niet: banaal,-lijksch
noch algewoon: eigenaardig immers is hij bij uitnemendheid,
maar de kunstigste sneden, 't meest nieuwe woordsamenbrengen is met zoo'n juistheid, doorgaans met ongezocht
verwezenlijkt, dat het een genot is voor den lezer.-heid
Daarvoor kunnen reeds de enkele verzen die werden aan
voorbeeld strekken. De schets van Lancelot-gehaldto
door de ridders overrompeld :
-

. . all together down upon him
. .
Bare, as a wild wave in the wide North-sea, enz.
de kracht en 't geweld plots samenstortend op Lancelot
(c bare » in 't begin van 't vers, en dan de breed rollende
golven in de lange elkaar opvolgende lettergrepen, dat alles
is kunstig doch zoo juist op zijn plaats. Men merkt het niet
eens. Eenige zinnen uit honderden genomen mogen die
gezegden nog beter staven.
And Enid-ponder'd in her heart and said:

«1 will abide the coming of my lord,
and I will tell him all their villaing.
My lord is weary with the fight before
and they will full upon him unawares,
» I needs must disobey him for his good;
» How should I dare obey him to his harm?
» Needs must I speak, and tho' he kill me for it,
I save a life dearer to me than mine.))

Hoe eenvoudig en natuurlijk ,gesproken en toch hoe
welluidend, hoe aangenaam klinken die telkens herhaalde
stafrijmen, die nochtans in niet een vers opmerkbaar meni-gvuldig zijn. Zie ze eens na : en 't telkens verplaatsen der
klemtonen in de verzen die niet minder mooi geschikt zijn.
Lees de heenvaart van Arthur :
So all day long the noise of battle roll'd
Among the mountains near the winter sea... enz.

Door woordschikking meer dan door woorden munt hij
uit : zoo vindt hij krachtige gezegden als :
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((A castle like a rock uponarock.))
**,
a
****
(( bears...
.....

» Down on a bark, and overbears the bark))
((Should do and almost overdo the deeds..))

Zulke versterking door herhalen van 't stamwoord is

niet zeldzaam; even opmerkelijk is een zinsbouw als de volgende:
Fainter by day, but always in the night
Bloodred, and sliding down the blacken'd marsh,
Bloodred, and on the naked mountains top,
Bloodred, and in the sleeping mere below
Bloodred....

Ofwel aldus:
So quick and thick
The lighuings here and there, to left and right
struk;

Gezocht ? Misschien wel, maar zaagt ge 't vers niet,
nooit zoudt gij er aan denken,, 't volgt zoo gelijkloopend en
ongemaakt, in zoo 'n welgemeten verhouding dat het als
gewone spraak uitvalt.
Om alles aan te stippen, en van alle mindere zoowel
als mooie hoedanigheden te gewagçn laten we hier de ge
-zochtse,ingwkdvèrz
volgen:

Ah quick! the proof, to prove me to the quick.

't is eene woordspeling, doch licht en helder hoewel van
gemaaktheid niet vrij te pleiten; erger is er:
His honour rooted in dishonour stood,

dat is goed, maar nu:
And ftdth unfaithful kept him falsely true.

Dat is overdreven, ja, en men moet schier beginnen te

rekènen , samentellen en aftrekken om er door te geraken;
of is 't om den ingewikkelden toestand van Lancelot te
schetsen? Daarom zeker zou 't vers niet te veel kunnen
döoreengeweven zijn!!
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Zulke opmerkingen zijn enkel toegevoegd om -den grond
aan te toonen waarop 't verwijt van gekunsteldheid hier
rusten kan : schier niets. De stijl en 't vers mag men onzes
inziens als 't volmaakste episch vers aanzien dat in 't Engelsch geschreven werd, omdat het als verhaaltrant veel
eenvoudiger is dan MiltOn's en even welluidend, al sta het
misschien in andere opzichten er onder. Anders zou men
het niet wenschen. Niet te vergeefs zijn Shelley en Keats
den dichter der Koningsidyllen voorgegaan, die 't klankrijke
kleurige vijfvoetig vers weder hadden op de hoogte gebracht
waarop het Milton had doen stijgen. Al 't voltonige, 't
kernige van die beide meesters vinden we in Tennyson
verzameld wiens vaste lijnen zaken zeggen, in wiens hel
vol kleur en klank zangerig als de lays der-denpozië
minnestreelen, de oude ridderwereld ligt uitgebeeld naar
het leven, dat leven dat altijd het ware is.
Zal nu eene bewering dat zulke helden heel en al der
verbeelding behooren, dat zulke wereld nooit heeft bestaan,
vermogen het gedicht te verwijzen en te onderschatten ?
Vragen we of Ibsen's « Brand » of zijn « Peer Gynt
bestaan heeft en indien hij mogelijk is ? Of geloofde Goethe
zelf ooit aan Mephistopheles, en wat wisten Vondel en
Milton eigenlijk van Engelen-opstand ? Zijn hunne werken
daarom van mindere waarde? Eene gestalte als die van
Arthur heeft benevens de tragiek van zijn verijdeld bestaan,
de schoonheid aan alle zielen eigen, die, hooge idealen getrouw, een leven leiden dat opstraalt boven 't genotzieke,
belanghebbende gedoe der stoffelijke menschen, als een
vuurbaak uit de donkere golven. Knagen deze ook zijn
voet, die te zwak is voor het hemelrijtende gevaarte, en
mijnen ze ook de rots, toch zal zij wel ergens een dobberenden schipper den weg toonen die geleidt naar de haven
waar hij rusten zal. En dat is de zending der poëzie, zoo
wezen hare scheppingen. En zoo ze zulks in menschen
belichaamt die ons leven leven, vragen we dan niet, in
welke tijden en in welke landen eer we tot bewonderen
bereid zijn! De dichter heeft het rijk der verbeelding, en
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de werelden doen er niets toe, zoo ze maar met menschen, als
wij zijn, bewoond zijn; en de omgeving heeft geen ander
belang dan juist en volledig geschetst te zijn; waar ze de
dichters een tijdvak uit 't verleden voor oogen stellen, en
weder doen herleven is het eene verdienste te meer; maar
in 't oneindige gebied der dichtkunst zijn hoedanigheden als
sterren in 't firmament: dooft er maar eene uit, zal de hemel
er minder om bezaaid zijn, ware 't ook de morgen- of de
avondster? Glanze de zon, die 't leven en 't middenpunt van
't licht is, en onuitdoofbaar fonkelen de sterren. Leve de
menschheid, strjde en streve 't menschenhart waaruit in de
poëzie licht en warmte vloeit, en wat verder ontbreken mag
zal daarom 't licht niet verminderen.
J. F. VAN OLMHOF.

YOIRTERS GEDENKTEEKEN
Terwijl West-Vlaanderen het er op aanlegt luisterlijk
P. Ferdinandus Verbiest, S. J., zendeling in China en beroemd
sterrekundige, te herdenken, zet zich de Noord-Brab-antsche
gemeente Oisterwyck in de weer om ter eere van een ander
Jezuiet, P. Adrianus Poirters ft 1675), een blijvend gedenkteeken op te richten (i). Deze gelegenheid mogen wij, ZuidNederlanders, niet ongemerkt laten voorbijgaan, daar in ons
land P. Poirters lange jaren werkzaam was, voornamelijk te
Antwerpen. Leuven, Lier en Mechelen. Noord-Nederlander
van oorsprong, werd hij Zuid-Nederlander van aanneming: het
tegenovergestelde van hetgeen met Vondel plaats greep.
Sommigen zullen wellicht meenen dat men best deed met
dien ouden zedenprediker en zijn verfrommelde boekjes maar
in vergetelheid te laten voortdommelen. Toch niet ! Want al is
hij een prediker, toch is hij nooit « preekerig » : wat sommige
predikanten tot eigen voordeel bij Poirters zouden afleeren ! En
zoo iemand niet onaardig gezegd heeft, dat het eenige slechte
letterkundige soort het vervelend soort is, dan heeft onze Pater
voorwaar aanzienlijke letterkundige verdiensten. De belangstelling van den lezer weten te boeien gaat voorwaar niet zonder
echten aanleg. Voor een honderdtal jaren was Poirters wellicht
nog de meest gelezen onzer schrijvers; nu nog is er meer dan
een gestudeerde Vlaming, die voor de zooveelste maal zijn
werkjes met genoegen doorbladert, en een hunner zegde
onlangs dat het eenige boek dat hij ooit zonder verveling tot

(i) Een comiteit kwam tot stand onder eere-voorzitterschap
van Z.D.H. Mgr. van de Ven, Bisschop van 's Hertogenbosch,
en van Z. E. Baron van Voorst tot Voorst. Maken deel uit
van dit comiteit o. a.: Mgr. Diepen, P. Vogels, Provinciaal der
Jezuïeten, P. H. J. Allard, S. J., Dr. Van Gils, E. H. W. Smulders, verscheidene leden der eerste en tweede Kamer, enz.
België is daarin vertegenwoordigd door E. H. Kan. Dr. Muyldermans, Dr. Fr. van Cauwelaert, volksvertegenwoordiger, Dr.
K. Lecoutere, prof. aan de Hoogeschool te Leuven, Mej. M.
Belpaire, Dr. D. Stracke, S. J.
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het einde toe uitgelezen had, was «Het masker van de wereidt
afgetrocken ». Voor eenigen tijd kwamen er in mijn handen
ettelijke Poirters' exemplaartjes die toebehoord hadden aan
onzen onvergeteljken Guido Gezelle: vele kernachtige oor
spronkelijke zegswijzen zag ik daar met potlood onderlijnd:
een teeken voorwaar dat onze Westviaamsche dichter den
zeventiendeeuwschen Pater hoogschatte, en bij hem wel iets
voor taal en ingeving meende te kunnen leeren.
Wat mag wel de eigenlijke reden zijn waarom Poirters'
werken zonder verveling worden gelezen? Om zielkundig juist
daarop te antwoorden, is het voldoende op te merken dat een
schrijver nooit vervelend is, zoolang hij wezenlijk iets te zeggen
heeft, en het op persoonlijke, heldere en aanschouweljke
manier weet te zeggen. D. i. zoolang hij behoorlijk genot voor
verstand, gevoel en inbeelding, voor al de voornaamste vermogens van den mensch, zonder stootende hindernis, weet aan te
brengen. Dit zal waar blijven zoolang de mensch zal mensch
zijn, wat ook sommige fijn-aangelegde letterkundige hyper
critici daarover orakelen. Hoort wezenlijk de lezer in het boek
zelve een goed gesternde menschenziel spreken, die zoo eigenaardig haar persoonijken stempel op haar uitingen drukt dat
het al nieuws schijnt wat ze zegt, al is het eeuwenoud; en weet
zij haar eigen visie der dingen aanschouwelijk voor de oogen
des lezers te tooveren, zonder dat eenige duisterheid in taal
of stijl dit tafereel overwolke: dan is bepaald alle verveling
uitgesloten. Deze wordt immers slechts teweeggebracht door
langdradigheid, gemeenplaatsen, afgetrokken of onduidelijke
beschouwingen.
Welnu, leest een paar bladzijden uit Poirters en al aanstonds hoort ge den gemoedeljken Pater met al zijn oorspronkelijke eigenaardigheid aan het woord.Wat hij zegt is eeuwenoude
christelijke levenswijsheid, doch hij zegt het zooals niemand
anders. Zijn kristalheldere taal, flu nog voor ons volk zoo
genietbaar, weet concreet en aanschouwelijk uit te beelden al
wat hij met zijn schanderen en oordeelkundigen blik in den
handel en wandel zijner tijdgenooten heeft opgemerkt.
Wie inderdaad met den geest twee drie eeuwen in den loop
der tijden wil teruggaan en een poos te midden van lang ver
dwenen geslachten verkeeren, hoeft slechts het ((Masker van
de Wereidt », den «Spieghel van Philagie» en het ((Hof van
Theodosius, te doorbladeren. Daar zal hij het België der zeventiende eeuw nog zien leven. Hetgeen men in de kasteelen der
grooten verrichtte en wat er voorviel in de arme boerenwoning,
waarmee koopman, winkelier of amhachtsman zich ophield:
-

-

-
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dit alles wordt in pittige versjes, in vloeiend proza, en, volgens
de gewoonte dier tijden, op nevenstaande plaatjes afgebeeld.
Hoe zijn de oudheidkundigen er niet op uit de een of andere
bijzonderheid omtrent zeden en gewoonten uit een zinsnede van
een oud boek op te delven ! Bij Poirters heeft men het voor
't grijpen : heel de malle kleederdracht van zijn tijd zou uit zijn
boekjes alleen haarfijn kunnen gekend worden. Doch bij
Poirters blijft het niet bij een dorre vermelding; het wemelt er
van afgewerkte tafereeltjes, waarbij de lezer zich in de xvnze eeuw
verplaatst gevoelt. Veeleer dan lichtbeelden, in de Camera obscuva
van een Hildebrand getrokken, zijn het levende beelden die, om
een twintigeeuwsche vergelijking te gebruiken, als in een cinematograaf voorbijsnellen. Dit is het geval voornamelijk met
den Toer a la Mode van Brussel. En ook wel met volgend hekel
modepoppen:
-dichtjeop
-

't Is schand' dat iedereen zoo gaat
En niet en kent zijn eigen staat,
Want, ziet, de allerschoonste stof,
Die niemand droeg als die van 't hof,
Die eerstmaal droeg de edelman,
Die draagt nu Hansken Alleman.
En wat voor Joffrouw was alleen
Dat is nu aan de maart gemeen.
Het kraakt al wat er is aan 't lijf,
Daar gaat Mejuffer steeg en stijf,
En komt zoo trotsch daar aangestapt,
Schoon dat de man maar schoenen lapt.
Dit voor het « gemaskerde juffergoed ». -- Nu voor de

mannen :
Ziet de kalotten eens van anderlanders aard
Het hoofd heeft Frankrijks haar en eenen Vlaamschen baard I

Hier spreekt Poirters slechts van Frankrijks naäping in
kleedij, want ((in Frankrijk is de mode uitgevonden. » Elders
valt hij uit tegen ander gebruiken die dreigden in België binnen
te dringen. Hoe lustig spot hij met degenen die niet meer
«Vader » maar slechts «Monsieur Mon Peer)) verstaan!
Doch genoeg, want er kwam geen einde aan 't citeeren.
Slechts een opmerking wil mij nog de pen uit.
Laten wij, katholieke Zuid - Nederlanders, niet uit moderne
modezucht de gogen moedwillig dicht houden voor de wezen-
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lijke verdiensten onzer oudere schrijvers, al bekennen wij
volmondig dat zij geen eerste -rang- schrijvers waren. Sunin cuique.
En 't ware onhebbelijk, indien wij ons in billijke waardeering
lieten voorbijstreven door Noord - Nederlandsche protestantsche
gezaghebbende critici.
Dr G. Kalif, de gevierde schrijver der Geschiedenis der Neder
Letterkunde, wijdt aan P. Adriaan in zijn 4e bd. niet minder-landsche
dan vijf bladzijden (4 3 9 - 444 ) . « Poirters. schrijft hij, is een
dichter met een eigen karakter... Zijn «c oogmerk en wit)) met
zijn Masker van de Wereldt was «de Ijdelheit des werelts... een
luttel met eenvoudige woorden t' ontdecken » en hij wilde dat
doen in een stijl ((die is klaer, gemeensaem, effen af, sonder
veel duystersinnige stopwoorden » ; zijn geschrift geeft echter
meer dan zijne bescheidenheid aankondigt. De berijmde ver
hij hier en daar in zijn werk voegt, halen niet bij die-halendi
van Cats; doch zijne verzen vloeien even gemakkelijk en
naderen door hun frischheid dichter tot de volkspoëzie; volks
aardige brokjes volkswijsheid, kwinkslagen en grappen-radsel,
die hem telkens ontwellen, geven zijn werk een levendigheid en
een fleur, die, in verband met de zedelijke strekking, het werk
tot een voortreffelijk stichtelijk volksboek maken. Wat Poirters
van Cats onderscheidt, is vooral de jovialiteit, het goed-ronde
dat deze Zeeuw miste, doch dat dien Brabander kenmerkte; de
gulle lach dien men van Cats « gansch achtbare » lippen maar
zelden hoort; de gemoedelijke eenvoud, bij Cats zoo licht groot
bij Poirters gepaard met echten volkshumor. » En-vaderlijk,
verder «C Ongetwijfeld is Het Masker Poirters' beste werk; doch
ook in zijn andere werken vindt men een voldoende keus van
eenvoudig-mooie verzen en pittig proza ». En benevens ander
luimige citaten, die bij Poirters bij de vleet voorhanden zijn,
haalt Dr Kalff, uit Den alderheylichsten naein, volgend versje op
lichtzinnige meisjes aan:
Trotsche floorkens (i), hofsche maertjens,
Die van 's morgens krollen haertjens,
's Achternoens slaen op de snaertjens,
's Avonds spelen met de kaertj ens;
Die daer zitten aan de deurkens,
Vol van stricken en coleurkens,
En zoo prat zijn met faveurkens
Van die nieuw Parijsche leurkens (2) ;
(i) Zoo drukt het Dr Kalff. Is het niet : sloorkens?
(2) Prullen.
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Die daer dragen armosijntjes
es
Bloemen, tuylkens, roosmarijntjes
Spreken hier als seraphijntjes
En sy leven ... als de swij ntj es .
cE Toch al schrijft hij soms mooie, vaker aardige, verzen -als prozaschrijver staat hij hooger dan als dichter. Bij hem ....
is het levende woord van den volksredenaar in zijn ongerepte
frischheid op het papier gebracht.... Wie zoo geestig kou
schetsen en onderhoudend vertellen, boven het volk staande,
zoo de taal van het volk wist te spreken, het zedelijk leven
van het volk op te bouwen, terwijl hij hen onderhield door zijn
luim zonder bitterheid, gedragen door een geloofsijver die
slechts zelden zich tegen andersdenkenden richtte, die had zijn
populariteit wel verdiend, die verdient ook dat hij, evenals
Cats, nog wordt gelezen. » --- En Dr Jan Te Winkel, hoogleeraar
te Amsterdam, die, evenals zijn collega van Leiden, een standaardwerk over de Nederlandsche Letterkunde de wereld
inzendt, nl. zijn «Ontwikkelingsgang », al is hij met Poirters
minder ingenomen dan Dr Kalif, bespreekt hem toch vrij breedvoerig (IIe bd. blz. 238 -241), en met gepasten lof. (i )
Liever dan zelf Poirters nogmaals letterkundig te beoordeelen, — dit mocht wel op een Cicero j5yo doino lijken, — lieten
wij hier andersdenkende doch bevoegde kunstkenners aan het

(i) Een paar onjuistheden ontsieren die bespreking. Te
Mechelen bestond er nooit een j5rofessiekuis van het Gezelschap
van Jezus (maar wel te Antwerpen) : men leze dus dat Poirters
in 1625 in het proefhuis of noviciaat te Mechelen werd opgenomen, dat huis nl. hetwelk pas eenige jaren te voren door de
liefelijke deugden van den H. Joannes Berchmans doorgeurd
was. -- In 1641 legde P. Poirters de laatste kloostergeloften af :
de wending van Dr Te Winkel zou laten vermoeden dat men
z6 jaar lang in het Gezelschap van Jezus doorbrengen moet,
vooraleer kloostergeloften af te leggen ! --i Verwonderlijk, om
niets meer te zeggen, is ook de bewering dat Poirters alle god
minnende zielen wilde opwekken « om de wereld te ontvluchten
achter de veilige, alleen rust en geluk waarborgende kloostermuren » ! Geen blijk voorwaar van helder doorzicht in de
katholieke ascesis. Wij meenden dat dergelijke onwaarheid
voortaan monopole zou blijven van sommige antiklerikale
schrijvers, die vroeger zich wel eens over of liever tegen Poirters en kloosterlitteratuur uitlieten. — Eindelijk waarom wordt:
Het SSiegkelken van Philagie, een der voornaamste werken van
Poirters, niet eens vermeld, veeleer dan Het Pelgrirnken van
Kevelaar, dat Dr Te Winkel wellicht nooit onder handen gekregen heeft.
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woord. De lezer neme zelf de proef op de som (i) of Poirters
ooit vevvelend is, met zoo niet Poirters' volledige werken, dan

toch een bloemlezing te doorloopen. Hij zal het zich niet beklagen.
J. SALSMANS, S. J.

Leuven.

(t) De beste geschiedkundig-letterkundige studie over P.
Poirters blijft nog die van Prof. H. J. Allard, VoThsalinanak voov
Nederlandsche Katholieken 1872-73, ook in Dietsche Warande en
afzonderlijk bij Van Langenhuysen, Amsterdam 1878, uitgegeven. Deze zaakrijke beoordeeling zal herdrukt worden ter
gelegenheid der Poirters' feesten. - Een dubbele bloe'mlezing,
Keurbladzijden en volksbloemlezing, kwam uit te Aalst, bij De
Seyn. - Volledige Poirters bibliographie in de Verleandelingen

der Zuid-Ned. Maatsch. van Taalkunde 1906 : Wat Poirters was en
nog zijn moet. Antwerpen, Boucherj.

OVER GESCHIEDENIS
Tit de katholieke wereld onzer dagen.

Een reeks opbeurende boeken, ditmaal, voor moderne
katholieken. Want over 't algemeen weten ze zoo weinig over
den toestand van hun geloof in de wereld, dat ze meenen
dat voor de- Kerk de heerlijkste tijden voorbij zijn, ja dat ze wel
eens schaamrood worden om hun eerenaam van « kinderen van
Rome », alsof die een vernederend anachronisme was in een
eeuw van onbeperkte wijsheid en wondervollen vooruitgang.
Dat gevoel van stille ontmoediging, bijna onbewust wantrouwen
en schijnbare machteloosheid spreekt zich niet alle dagen uit,
zeker niet, maar het ligt gedoken diep in de ziel, verlamt er
menig initiatief, menigen durf, en doodt er vaak kalme maar
vastberadene fierheid. Het doet dan ook goed aan 't harte in
boeken als die van THUREAU-DANGIN, GEORGES GOYAU en anderen
te voelen dat de arm des Heeren niet is verkort, dat zijn rijk
niet is gekrompen, — dat Hij enkel tijd en uur afwacht die Hem
believen om zijne glorie te doen uitstralen en zijn naam te
doen aanbidden.
Niet omdat ik deze kroniek maken wil tot een bijdrage van
tribune d'ajbologétique staan die woorden hier vooraan. Met den
schrijver van een der boeken waarvan de ontleding volgt
mag ik verklaren: «Je ne suis aucunément un théologien ni
un philosophe: je ne suis et ne veux être qu'un historien » (i)
Maar met denzelfden schrijver mag ik ook doen opmerken dat
de feiten door de geschiedenis geboekt vaak een steun kunnen
zijn voor het geloof, wanneer zij getuigen namelijk van de
bovennatuurlijke vruchtbaarheid van het christendom en als de
verrechtvaardiging zijn van leerstellige apologie. Om hun beteekenis te geven behoeft alsdan de geschiedschrijver zijn toon niet
te verheffen : het eenvoudige verhaal van wat is of was volstaat
om de gebeurtenissen te doen spreken tot den geest en tot het
hart van den lezer.
De verheffing van den aartsbisschop van Westminster,
(z) PAUL THUREAU-DANGIN, Le Catholicis,ne en Angleterre au
XIXe siècle. Conférences faites a t'Instituí Catholique de Paris. (Nou -

velle bibliothègrue historique), blz. 3. Paris, Bloud (1908).

OVER GESCHIEDENIS 519

Mgr. Bourne, tot de kardinaalswaardigheid, en het pas verschenen werk van M. SNEAD Cox over het leven van kardinaal
Vaughan hebben zoowat overal de aandacht geroepen op de
geschiedenis der katholieke Kerk in Engeland. Bij den aanvang
der XIXe eeuw was het er droevig gesteld. Niet alleen waren
de katholieken verstoken van alle openbare ambten, ook de
toegang tot het hooger onderwijs was hun ontzegd en zij waren
het gewend sinds eeuwen behandeld te worden als minderen
en minderwaardigen in hun eigen land. Honderd zestig duizend,
amper, bleven er over, met vier apostolische vikarissen -- gelijk
in een heidensch land waar eenige missiën bloeien -- en een
vier honderd priesters; hunne godsdienstplichten volbrachten
ze ongekend en ongezien en hunne anglikaansche medeburgers
schuwden ze, veeleer dan hen hunne fierheid in 't gelaat te
werpen om het geloof in hetwelk ze zoo rotsvast geankerd
zaten. Hoe die toestand veranderd is, --- weinigen weten er
meer over dan hetgeen zij ter schole geleerd hebben over het
mannelijk optreden van den Ierschen advokaat Daniel O'Connell,
die zijn volk opzweept tot fiere zelfbewustheid en het voert ter
herovering van eenige politieke rechten 1 Dat is echter maar
een enkele kant der herleving en wellicht niet de belangrijkste.
Want onaangezien nog dat O'Connell's arbeidsveld vooral in
Ierland gelegen was, hoe zou zijn streven den bloei hebben
verwekt dien we heden bewonderen --- meer dan anderhalf
millioen katholieken in Engeland alleen met zeventien bisschoppen, drie duizend priesters en talrijke kloosterlingen -- hadden
andere mannen door de kracht hunner persoonlijkheid bepaald
geen eerbied afgedwongen voor de Kerk van Rome?
Die mannen zijn voornamelijk geweest Newman en Manning.
Hunne persoonlijke geschiedenis, hun werk en hun invloed zijn
op meesterlijke wijze geschetst geworden, voor enkele jaren,
door den schrijver van La Monarchie de 3uillet, in een reeks prachtige beekdeelen die reeds hunne derde en vierde uitgave beleven:

La Renaissance catholique en Augleterre au XIXe siècle (i). Zoo groot
was de bijval van dit werk dat het zijn opsteller de eer ver
Institut catholique de Paris gevraagd te worden voor-dienht
eene serie van zes voordrachten over hetzelfde onderwerp. Die
voordrachten (2) zijn voor het meerendeel maar eene samen
wat THUREAU-DANGIN in zijne Renaissance wijdloopig-vating
(i) Première partie : Newman et le inouveinent d'Oxford. Seconde
partie : De la conversion de Newman a la mnort de Wiseman. Troisième
partie : De la mnont de Wiseman a la mort de Manning. Verschenen
allemaal, op verschillende tijdstippen, bij Bloud te Parijs.
(2) Le Catholicisine enz. Zie boven, blz. 514, noot i.
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had uiteengedaan, -- maar juist daarvoor zijn ze toegankelijk
geworden 'voor iederen lezer en voor iedere beurs. Zooeven nu
heeft de geleerde Akademieker beide werken als ware 't vervolledigd door eene korte studie over Le Cardinal Vaughan (i), die
ons voeren tot in het jaar xgo3, tot op den drempel dus der aller
gebeurtenissen.
-jongte
Wie later, na vele jaren, de geschiedenis zal schrijven der
katholieke kerk in Engeland zal wellicht verbaasd zijn te zien
dat haar heropbloei in de XIXe eeuw om zeggens uitsluitend aan
Anglikanen te danken is. Inderdaad, omtrent 1820 bestond er te
Oxford een groep protestanten die het innig betreurden dat de
staatskerk van Hendrik VIII alle bron van liturgisch leven en
hartverwarmende piëteit had gedood. Bij betreuren, overigens,
zou het wellicht gebleven zijn -- want John Keble, de meest
invloed hebbende dier protestanten was geen man van de
daad --, ware daar niet bijgekomen een zeer gezaghebbend
clergyman, John Henry Newman, vicar of zieleherder van de
kerk der Universiteit, die met doordrijvenden wil dat vruchteloos
treuren ging omzetten in een rusteloos streven om weer levend
bloed te doen stroomen door de verdorde aderen van zijn geloof.
Onder zijne leiding verschijnen, dag op dag, sinds x833, eene
reeks korte en naamlooze vlugschriften, The tracts for the tines, om
het kwaad aan te klagen : doortastend en raak, soms bitsig en
bijtend, kwetsen zij niet zelden weldenkende Anglikanen, verwekken luide tegenspraak en heftige beschuldigingen. «De
Tractarianen, zoo schreef D Arnold in 1836, zijn een hoop
onbekende fanatiekers, een hoop afgodendienaars, gevaarlijker
nog dan de Roomsche Katholieken ! »
Newman, intiisschen, denkt er niet in 't minst ,aan dat de
Oxfordbeweging, die hij in 't leven geroepen heeft, kan leiden
naar Rome. Hij meent oprecht dat er tusschen het officieele
Anglikanisme van zijn tijd en het zuivere Katholicisme een
gulden middenweg ligt, die de weg is van de waarheid, en de
onafgebroken aanwinst van jonge krachten die, spijts alle
tegenspraak, naast hem komen strijden, versterkt hem in die
innige overtuiging.
In 1839 bezoekt hem de eerste twijfel ; maar hij verjaagt
dien twee jaar lang als eene gedachte uit den booze. Toch is de
eerste stoot gegeven; wanneer hij in 1841, zijn Tract go, — in
denwelken hij gepoogd heeft te bewijzen dat de leer der XXIX
Artikelen van Koningin Elisabeth niet tegen het katholicisme
(z) Verzameling Biograbhie. Science et Religion, nn. 603-604.
Parijs, Bloud, (iii).
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gekant zijn, -- wanneer hij dien tract overal, bij zijne geloofsgenooten geoordeeld ziet en veroordeeld, dan gaat hij aan 't wankelen. In Februari 1842 legt hij zijn herderschap neer ter Universiteit en gaat leven in de eenzaamheid van Littlemore om zich in
de studie te verdiepen. Drie volle jaren nog twijfelt en aarzelt hij,
ten prooi aan den nijpendsten zielenangst, van zich afstootend
de protestanten die hem willen weerhouden zoowel als de
overigens zeer zeldzame katholieken die hem de hand willen
reiken om over te komen tot hen. Alle dagen echter komt het
hem duidelijker voor dat de waarheid is langs den kant van
Rome. Den 8n October 1845 is zijn besluit genomen: hij spreekt
zijne biecht aan een nederigen Italiaanschen kloosterling en
ontvangt het doopsel * sub conditione. De kerk van Rome telt een
kind te meer
Hard was de slag voor het Anglikanisme. Want op
Newman waren sinds jaren alle oogen gevestigd. Meer dan drie
honderd discipelen volgden onmiddellijk zijn voorbeeld en gedurende verschillende jaren geschiedden onophoudelijk nieuwe
bekeeringen. Die van Manning, in 1851, was veruit de voornaamste.
Manning was reeds op drie en dertigjarigen ouderdom
aartsdiaken van Chichester, en eene schitterende loopbaan
stond hem te wachten: al wie bekommerd was om de toekomst
van het Anglikanisme hoopte op hem als op dien besten en
kloeksten verdediger. Newman's overgang tot het katholicisme
had hij nog afgekeurd en betreurd ; maar juist het zoeken naar
bewijsredenen voor zijn geloof bracht hem aan het wankelen
en dezelfde pijnlijke crisis die Newman doorworsteld had, doormaakte hij op zijne beurt en omtrent op dezelfde wijze.. In December i85o lei hij zijn ambt van aartsdiaken neer en drie maan
werd hij ontvangen in den schoot der Roomsche Kerk.-denlatr
Geen twijfel thans of die bekeerlingen, die zoo geheel uit
eigen kracht en studie, buiten alle propagandewerk om, waren
overgekomen, geen twijfel of ze gingen op triomf kreten onthaald
worden? Verre van daar ! Zoozeer zijn de katholieken hunne
ondergeschiktheid in den Engelschen staat gewend, dat ze
mistrouwen gevoelen jegens die uitstekende geesten welke
hunne rangen komen versterken. En zooverre gaat bij den aan
hun wantrouwen dat zij hun ijver en gezag ongebruikt-vang
laten, ja, dat de apostolische vikaris van. Londen, Mgr. Griffith,
aan een der neophyten die hem vraagt om mee te mogen arbeiden aan het heil der zielen, meent te moeten antwoorden :
Wel gaarne heeten wij u welkom, M. Ward, maar werk
hebben we niet voor u!))» Een was er echter die klaarder den
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toestand inzag, en die één, Mgr. Wiseman, zou weldra door
Pius IX aan het hoofd geplaatst worden der katholieke kerk in
Engeland, als apostolisch vikaris vooreerst, als aartsbisschop
van Westminster en kardinaal daarna, — want in 185o is de
geschiedenis van Engeland als missieland uit, en treedt het weer
roemvol op met eerie regelmatige kerkelijke hierarchie.
Met Wiseman begint een nieuw tijdperk. Met voorliefde
steunt hij op de jongbekeerden en hij vertrouwt hun de moeilijkste plaatsen en de meest eervolle ondernemingen. Had hij
niet gezegd, lang vóór de bepaalde uitslag de Tractariaansche
beweging kon voorzien worden : «Treden ooit de godgeleerden
van Oxford in den schoot der Kerk, dan moeten wij bereid zijn
in de schaduw te vallen en ,op den achtergrond te treden.;
want in alles, behalve in het geluk de waarheid te bezitten,
zijn wij hunne minderen! » Dat zijne handelwijze hier de
eenige goede was, hebben de uitslagen genoeg bewezen,
en dat hij de goedkeuring wegdroeg van het hoogste kerkelijk
gezag hier op aarde bleek even duidelijk, wanneer Pius IX, na
den dood van Wiseman, niemand anders dan Manning aanduidde om zijne plaats te bekleeden.
Heerlijke dagen heeft het katholicisme in Engeland gekend
onder de wijze, ver-dragende leiding van die twee groote mannen. Toch heeft het ook dagen van droefheid geteld, vooral ter
wille der verdachtmaking die Manning jaren lang gestookt
heeft tegen Newman, en dat op een tijdstip dat hartelijke samen
dier twee,weergalo.oze krachten zooveel had kunnen-werking
stichten ten goede. Doch de plaats ontbreekt hier om ,daarover
uit te weiden. Aan Newman mocht overigens, ten laatste, recht
wedervaren, vermits ook hij geroepen werd, op het einde ,zijns
levens, om deel uit te maken van het heilig Collegie, en dat
Manning zelf, in zijn lijkrede, zich vereerd heette de vriend des
overledenen geweest te zijn.
Hoeft er thans nog gewezen te worden op den invloed welken
de bekeerlingen uitoefenden op hunne vroegere geloofsgenooten ? De Anglikanen hadden steeds de katholieken als minder
burgers beschouwd en de katholieken, gedwee en gelaten,
hadden zich ook als mindere burgers gedragen. Maar mannen
als Newman en Manning waren zulke nederige houding niet
gewend, en waar zij spraken, luide en fier, daar konden de
Anglikanen niet veinzen hunne stem niet te hooren of hun
gezag te miskennen. De tijd van Manning en Newman was dan
ook de heldentijd van het Engelsche katholicisme en indien
sinds twintig jaar de vloed der bekeeringen niet zoo krachtig
meer zijne wateren voortstuwt, dan is het ten deele omdat hunne
opvolgers niet omkleed gaan met hunne geniale grootheid.
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Kardinaal Vaughan wist dat overigens zelf, en niemand is
meer dan hij bekommerd geweest om de mogelijke gevolgen van
zijn verheffing op den aartsbisschoppelijken stoel van Westminster. De voornaamste moeilijkheid die hij mede heeft op te
lossen gehad betrof de geldigheid der Anglikaansche bisschopen priesterwijdingen. De beweging van Oxford, die voor doel
had meer katholiek leven te storten in de Engelsche staatskerk,
was met de bekeering van Newman niet uitgestorven. Edele
zielen hadden haar steeds voortgestuwd, met even veel lang
als krachtdadigheid, en zóó verre was het gekomen-moedigh
dat een groot deel der Anglikaansche geesteljkheid bereid
scheen tot eene versmelting van de kerk van Engeland met de
kerk van Rome. Rome had echter te onderzoeken of de Engelsche wij ding&a geldig waren, en het antwoord was ontkennend.
Van dan af leed de gansche romaniseerende beweging schipbreuk, en een deel der verantwoordelijkheid daarvan rust zeker
op Mgr. Vaughan, want hij heeft wel mee schuld aan de
eenigszins krenkende wijze waarop het oordeel van Rome
gegeven werd. Toch moet er bijgevoegd dat de versmelting der
beide kerken wel eene grootmoedige herschenschim zal geweest
zijn die nog op meer dan eene moeilijkheid kon stuiten, en de
handelwijze van Mgr. Vaughan mag dus niet te licht worden
gelaakt. Hij is daarbij verdienstelijk geweest op ander gebied,
- of is het geen grootsche taak geweest de machtige kathedraal
van Westminster op te trekken in het hart der hoofdstad, de
welwillendheid der Anglikanen tegenover de katholieken wakker
te houden en alzoo mede te werken tot het bereiden van den
heerlijken triomf die het katholicisme te Londen gekend heeft
met het Eucharistisch Congres.
Kardinaal Vaughan overdreef dus wanneer hij verklaarde
op het einde zijns levens: «T have been a failure!)) THUREAIJ
DANGIN zegt het zoo wel: is zijne loopbaan niet vrij geweest
van gewoonheid en alledaagschheid, toch heeft zij de kiemen
van geestelijke herleving door de groote mannen van het
voorgaande geslacht neergelegd in het hart der Britten, niet
geschonden. Eens zullen zij opschieten en vruchten dragen,
honderd voor een. Kon de Heer maaien, in den loop der Xixe
eeuw, waar niemand voor Hem had gezaaid, hoeveel rijker zal
ten gepaalde tijde, de oogst zijn door de piëteitvolle handen van
Wiseman en Manning bereid?
Dr A. FIERENS.
-

(Vervolgt).

INHOUD VAN TIJDSCfIRIFT E N
ONZE KUNST, December iii. — De tentoonstelling van
Oude Kunst te Mechelen. (Arnold Goffin) . -- Twee nieuw aan het licht
gekomen ,portretten van Frans Hals (Corn. Hofstede de Groot. —
Een portret van Yudith Leyster (J. O. Kronig). -- doh. B. Sinits (S.
H. de Roos. -- Kniestberichten : uit Amsterdam, Antwerpen, den
Haag, enz. — Boeken & Tijdschriften. --- Inhoud van liet tweede

halfjaar 191 1.
JONG DIETSCHLAND, September iii. -- Uren bewon.dering voor groote kunstwerken (I. Oorda). Nog nooit heb ik bij
't aanschouwen van Rubens' werk zooveel genot gesmaakt als bij
't lezen van deze studie over onzen genialen schilder. -- In Memnoniamn (J. Eeckhout), dit is wel de stem van een onzer zuiverste
dichters. -- Naar het Licht (Jos. Simons). -- Een Lied van Hadewych
(P. Van Mierlo), inderdaad een hoog dichterschap. -=- Twee
Zieleliedjes (J. Gelderman), en goed verzorgde boekbesprekingen

(J. Eeckhout).

- VLAAMSCHE ARBEID, N r xi, iii. — De Ster met den
Steert (R. Vermandere) : een echt Antwerpsch koetsierstooneel
ditmaal. — Lof van Antwerpen í5o8 (K. van den 'Oever) : vervolg
van de in 't vorige nummer ingezette gedichten. -- Novalis (P.
Kenis) : een mooie hulde aan den heerlijken dichter, die lang
aan weer tot zijn recht komt. Daarbij een eerste proeve-zam
van metrische vertaling der Hymnen aan den nacht. --Het zorgelooze Leven (J. Van Berghen), een schets. – De Zwaan, een sonnet
van Em Van der Straeten. -- Over het Ritme in den Gregoniaanschen
zang (L. van der Meeren). — Vlaamnsch Leven; de voordracht van
Pater de Groot te Antwerpen, -met een goede grondgedachte
waar 't er op aankomt de frisch- bezielde redenaarsgave van
onzen Frans Van Cauwelaert te vergelijken met het oudere slag
van Pater de Groot. Maar wat een onbeholpen rhetoriek in
deze aanklacht tegen de goedgeschoolde oudere! -- Aftakeling
der uitgave van het werk van Om. K. De Lacy. K. Van den
Oever had deze volksuitgave verlangd op een Plantijnsch
papiertje en liefst dan nog gebonden in kalfsvel; en het slot van
dit vonnis luidt voorbeeldig -esthetisch : ((Als ik dat « keurboek »
bezie, gevoel ik als een hondsche braaklust. » Ook wil K. Van
den Oever beduiden dat de «misselijkheid van zijn hersens »
aan deze uitgave ligt. Dit zal wel een latáus hos wezen.
DE BEWEGING, Nov. ig r x. -- Van Kist lot Daalberg (j.
Koopmans), vooral over Daalberg zelf, den dolleman van zijn

eeuw. -- Gedichten (J. B. Born). -- Van loot Nacht (T. J. De Boer):

be zedeleer wordt eruitgehaald, met dit als eerste wet: « Ver

niet te veel, want ze zijn allen valsch. Ge-trouwdemnsch
verkeert met hen als in een smidse: brandt het vuur u niet, dan
bijt u toch de rook ». — Revolutionaire Strooiningen in de opvoedkunde

van het jonge Duitschland (C.De Vooys),ditmaal over Berthold Otto.
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- Verzen van J. C. Bloem, J. De Stop pelaar, en P. Verbruggen.
- Aan de Grenzen der Economie (Is. P. De Vooys) : recensie over
nieuwe boeken. - Boeken, Menschen en Strooiningen (A. Verwey)
over Dr Schoenrnaekers' Christosophie.
- Dec 191 I . - Kunst en Gemeenschap (H. P. Berlage), een
opstel vol fiink-wijsgeerigen kunstzin. - Milton : het Paradijs
vertaling door Alb. VerVerloren, voortzetting van Guttelin's
n
wey. - Van Kist tot Daalberg (J. Koopmans). - Versen van H.
Labberton-Drabbe. - Aan de Grenzen der Ekononiie (Is. P. De
Vooy&. 0. a. over het boek van dichter N. Van Suchtelen:
(( De waarde als psychisch verschijnsel », waarmee hij dit jaar
tot Dr. in de Staatswetenschappen promoveerde. - Politieke
Feiten en Richtingen (G. Benger) o. a. over de huidige oorlogs- en
vredeskansen. - Boeken, Menschen en Stroomingen (A. Verwey)
over de Verzen van A. Roland Holst, en over Dr. Bavink's
« Modernisme en Orthodoxie ».
cO4 DE NIEUWE GIDS, November '9". - Nero en Agrippina
(H. Van- der Wal), drama in drie bedrijven; veel goeds, maar
weinig verrassing in de karakterontwikkeling, allicht omdat de
personnages té traditioneel zijn voorgesteld. - De Post van den
Helicon (H. van Leeuwen), een studie over Kinker, die veel
nieuws brengt. - Uit mijn Dagboek (Fr. Erens), over den dood
van zijn papegaai, prachtig, - Nieuwe Beginselen voor Muziek bij
Tooneelwerk (P. Spaan). - Psamnmalicus Filologus (P. Van Moerkerken) de bekende geiten- en kinderen-historie, guitig verteld.
- Verzen van Mien Vermeulen -Duinker, van Victor E. Van
Vriesland, van Jos. Cohen, van J. H. Leopold. - Henry David
Thoreau (Dr E D. Baumann), de wijsgeer, dien men gerust een
tweeden Emerson kan heeten. - De bedroefde Mefisto ( L. Carbin),
een zorgzaam gekoesterde schets. - Literaire Kroniek (W. Kloos),
lofrede op Van Deyssel's « Uit het Leven van Frank Rozelaar)). -Philosophische Kroniek (M. G. Grashuis), over het pragmatisine

van W. -James. -- Staathundige Ki'oniek; Buitenlandsch Staatkundig
Overzicht (Chr. Nuys). - Boekbeoordeelingen (Aletrino).
- December

1911.

- Nero en Agrihina (H. Van der Wal).

- Reïncaruafie en Karina (A. E. Thierens), een lang artikel van
den theosophischen schrijver. - Peer Gynt (Edm. Visser) Met
Peer Gynt heeft ons Ibsen gegeven den universeelen fantast. Wodan en Loke (J. B. Schepers), weer een fragment uit het epos
van de Lage Landen. Ditmaal wordt ons meegedeeld, dat het
geheel een gedicht is in 24 zângen, geschreven tusschen 1902
en 1906. Nu krijgen we den 5n zang: ((De groote Slag », den
6" ((Rust en Onrust », en den 7 : « De groote Strijd )). Verzen van J. Reddingius. - Literaire Kronieh (W. Kloos) : nog
eens over Adriaan Van Oordt, die het overigens wel verdient.
- Philosophische Kronieh (M G. J. Grashuis), naar aanleiding
van ((Over het Bewustzijn» door Dr E. J. Wynaendts -Francken.

- Staatkundige Kroniek (M.). - Buitenlandscli Staurtkundig Over
zicht (Chr. Nuys) : Over China. - Buitenlandsche Literatuur (P.
-

N. Van Eyck) , de degelijke dichter-criticus is nu aan zijn nr X;
Walter Pater ditmaal, de beroemde Engelsche schrijver.
DE VLAAMSCHE GIDS, Nov -Dec. '9". - Onze Kunstenaars en ons Volk )Pol de Mont): zijn kranige rede, uitgesproken
op Vlaanderens Kunstdag te Gent. - Troendroom (Em. Vander
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der Straeten) het « Zuiderkruis » waardig. — Schetsen van Edmond Verstraeten en van Ellen Corr. -- Verzen van Pol deMont en van Jan van Zele. — Pen en Borstel (H. Coopman Thzn.),
voordracht gehouden in het Modern Museum, Tentoonstelling
van den Kunstkring « Doe stil voort ». -- Brussel-Zeehaven (A.
Matton) : een economische studie. — Duitsche Letteren (Fr. Delvaen). — Fransche Letteren (L. Van Riel).
— BIEKORF, nrs Ig, 20, 21 en 22. -- De Cistercienzer Hervor mning (M. E.). — Verzen van Biekens, Van Veerderghem, Noor derwacht, Cses. Gezelle, enz. — Riniughels en Hervehals (H.
Pottmeyer). — Naar Denemnarken (A. Coussens). -- Plaatsnamen
(A. Dassonville).
-mob VOLKSKUNDE, 11-12, IgII. — Over Begrafenissen in de
X VIe eeuw (Fr. De Ridder). ---a Oude Keinjbische Liederen (Th.
Peeters) met muziek. — Sreekwoorden, Zegswoorden en Uitdrukkingen oo Volksgeloof berustend (A. De Cock). -- Iets over den Pastoor
van Lajlscheure (Dr. Jos. Gillet). -- De Macht der Kinderlijke
Onschuld in de Sagenwereld. (A. De Cock). Onnoozel-Kinderen
dag. — Vragen en Aanteekeningen.
ONS GELOOF. — De ritueele Moord bij de loden (F. Henry).
-- Apologetische Uitleg van den Mechelschen Catechismus (F. Drijvers).
-- De Italo- Grieken (Dr. H. De Vis). — De Zusterkens van MariaHemelvaart (Pr. Tayaerts).
DE KATHOLIEK, December 191 1. -- Christina van Zweden
1626-1689 (M. S.), slot van de merkwaardige studie over de
katholiek geworden koningin van Zweden. — Over rhytmisch
_Proza in Literatuur en Liturgie (G. van Poppel) : zeer eigenaardig
en steunende op veel opzoekingen. — Protestantsche Martelaars
(Th. Goossens, pr.). tijdens de opkomst van het protestantisme
Sanje (J. M. J. Keuller), een economische
in Nederland.
studie. --- Bi Tslaeßent Yesu-kindekijn en Een Droomgezicht, verzen
—

van G. Jonckbloet. -- Wijding (Constant Eeckels). --- Letterkundige Kroniek (B. Molkenboer en Lud. Daniëls) over ((de Hemelsche Altaarvacht » van W. Smulders, ((Het gevoel in Taal- en
Woordkunst» van Dr. Jac. van Ginneken.
DE NATUUR, r5 November 1911. -- Wrijvingsverschijnselen bij groote omtreksnelheden en eenige Practische toepassingen daarvan
(M. Van der Boon). — De Bietsuikerfabricage (D. Bieselaar). —
Over electrische ,zuivering van de lucht (Dr A. Snijders), nam. over
« ozonventilators » door Siemens en Halske in den handel ge
Over Grutto's (J. Daalder), een in onze streken zeld--bracht.—
zame vogelsoort. — Veen (G. Mulder), flink opgezette studie,
met de voorafgaande bepaling dat men Veen noemt « iedere
streek waar de turfmassa zich in haar natuurlijken toestand
bevindt. » — De inonochroinatische verlichting bij den mikroskooj5 (Dr R.
Rykens). — Boschbrand (P. Kok).
ELZEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT,
November zgzr. -, Hendrik Luyten (P. de Mont) : met een plaat
van zijn zelfportret, van zijn «Vergadering van de Stakers »,
« Slachtoffers der Zee », « Nettenboetsters ?), « Aardappels
rooien », «Avondgeluiden », ((Na Regen », «Sonata ». — Iets
over Oud-Parijs (E. J. Bomli) : merkwaardig om tekst en platen.
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— David Edstvön2 (Jan Bruna) : een der groote beeldhouwers uit
de bloeiende Zweedsche school, de schepper van een spreken den van Eeden-kop. — J aann:,che 4leurendukkers in het R ijksEtbinograj5hisch Museum te Leiden (Dr M. W. De Visser). — De
Vliegende Masi (K. Van de Woestijne) : verzen. — Boekbesj5reking
— December 1911. -- Carel Fabritius (Aty Brunt) : een minder bekend 17e eeuwsch schilder, die vooral flinke koppen
teekende. -- Eenige twintigst-eeuwsehe Frannsche Teekenaao's (Corn.
v eth) : met meesterstukken van caricaturen. -' Technieken enz
Ornamenten van Indiaansclze en Indische Vlechtkunst (J . E. Jasper).
--- Vervolg van Karel Van de Woestijne's Vliegende Man. — In
Retraite (Jurriaan Zoetmulder) : slot van den roman; wij komen
weleens terug op dezen merkwaardigen arbeid. — Kracht naar
kruis (J. Everts) : René de Clercq zal van zulk een literairen
dienst liever gespaard blijven. --- Boekenzzicuws (H. R.) : over
«Twee Vrouwen» door Ellen, «Ver van de Menschen)) door
Jos. Cohen, en « Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland »
door Dr M. Schoengen. -- Yohan Braakensiek's Yubileuin : de
befaamde teekenaar sedert 25 jaar in den Groenen.
- VAN ONZEN TIJD, Ile jrg., nr 7, 8, 9, io. -- Waarlijk
men zou wenschen van onzen tijd te zijn alleen maar om «Van
onzen tijd » te lezen en te bekijken. Weeral elc wat wils van
kunst- en wetenschapsgenot : Zoo beschrijft Haslinghuis
((hoe de duivel er op het middeleeuwsche toorieel uit zag» ;
Aug. Van Cauwelaert zingt innig zacht zijn « Simpele Liedjes »,
Marie Gysen vertelt op haar Brabantsch van «Zusters », Th.
Belnsdorp philosofeert over de « domheid der natuur », Ed. Brom
verhaalt van het «Andreas-Hofer-spel te Meran)); Toussaint
van Boelare onderzoekt haarfijn de «vertooningen van Maria's
Leven » te Halle ; maar vergeet hij niet dat de dichter
met (zij is niet daar )) zinspeelt op den Evangelietekst bij
Christus'graf : « non est hic))? — Maria Viola recenseert met
hartelust Stijn Streuvels' Kerstekind en zijn Reinaert De Vos,
Mr Van Gorkom wijdt zijn zorgzame pen aan Retté's « Pel
naar Lourdes », Alb. Steenhoff- Smulders zet haar-grimstoch
fijne vertaling voort van ((De Tragedie eener Koningin » enz.
-- Aan geen enkel Hollandsch tijdschrift wenschen we zoo
hartelijk welkom in Vlaanderen als aan «Van onzen tijd ».
- DE LELIE, December 1911. Een juweel van een Kerst nummer. -- De Liturgie van Kerstmis (D. Franco de Wyels), met
platen naar Gherardo delle Notti, Ribera, Vlastimil Hoffmann
Joost Van Cleef den Ouden, W. Telmayer, Rembrandt, den
meester van Moulins, den mees Ler van Flémalle. — Strookje (F.
Rutten). — Kunstnzaaldwerk (Ida Van Emstede-Winkler) : patronen uit lijnen en takken. — Over sociale Opvoeding (H. L.). —
Kerstkindjens Tranen (Fr, Berthold). -- Kerstsj5roke (Alb. Steenhoff-Smulders), een heerlijk prozagedicht. -- Gloria in excelcis Deo,
een sonnet van K. Van den Oever. -- Vrede o, Aarde : vertaald uit
Adolf Schmidthenner. -- Oud- Engelsche Kerstfeesten (B. Cliffon).
ST. LUCAS, September 1911. — Over Kansels (E. G.), met
platen van prachtige typische stukken : die van Roucourt, die
van de St. Pieterskerk te Avignon, die van St. Paulus te
Oostende, die van St. J acobskerk te Luik. — Een'nooi L. V. -Beeld
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(Egée) : de Maagd van 's Gravenbrakel uit het begin van de 16e
eeuw. — Een Kainerzoldering uit de KIIIe eeuw (Egée) : de gothisch
kamerzoldering in het museum Schnütgen te Keulen. ---De Be-vloering der Abdijkerk van Rolduc (Dr. W. Goossens), vol prachtige
mozaïek -medaillons. -- Varia.

-wam VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE, October iqi r. -- Verslag
over de Feestvergadering : Feestviering van het 25 jarig bestaan
der Academie, met als glanspunt daarin de rede van Prof. W.
De Vreese over ((De Roeping der Academie ». --Kleine Ver scheidenheden (Edw. Gailliard) : over het woord : «paertcoen ».
-- Lezing door Prof. J. Mansion ((De aanwijzende voornaam
-wordeniGmasch
Talen ».
DE LEVENDE NATUUR, nr r6. — Over Paddestoelen
(J. P. Thijssen) : o. a. den heksenkring van Tricholoma nudum.
Natuurstudie en Tuinkunst (Geertt. Carelsen). — Over de Flora der
Middellandsche Zeekust (Dr. A. Blaauw). De Klever -Invasie (H.
H. Pijnappel). Alle bijdragen met goede platen versierd.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, lor Heft. — 3 0s .

Knabenbauer : een necrologie van den beroemden pater. -Wissenschaft und Uebernatur (St. von Dunin-Borkowski) : ((Ob
uns nun Gott Mitteilungen und Zeugnisse wirklich gegeben
hat, ist eine Tatsachenfrage und auf geschichtlichen Weg zu
entscheiden.)) -- Ein historischer Fund in der kaiserlichen Universitätsbibliothek von Tokio (Jos. Dahlmann) : over de werking der
Jezuïeten in het Japan der 16e eeuw. — Wandlungen in der yolkswirtschaftlichen Organisation (H. Pesch). — Die deutsche Literatur
und die Juden (Jac. Overmans), als 't ware een aanvulling op het
bekende boek van Werner Sombart ((Die Juden u. das Wirtschaftsleben ». -- Rezensionen o. a. de nieuwe uitgave van Pater
Baumgartner's ((Goethe ».
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